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1. Обхват на плана 

 

1.1. Период от време и географска област 

Планът за контролната дейност на Регионална инспекция по околната среда и 

водите – Враца се изготвя ежегодно и обхваща период от една календарна година. 

Настоящият план обхваща периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и е обвързан с 

резултатите от оценка на риска на проверяваните обекти и наличния административен 

капацитет и финансов ресурс в инспекцията. 

РИОСВ – Враца осъществява контролната си дейност на територията на област 

Враца, в административните граници на областта попадат десет общини: Враца, 

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и 

Хайредин.  В областта има общо 123 населени места – 8 града и 115 села със средна за 

областта гъстота на населението от 49,3 души на кв. км. На север област Враца има 

граница с окръг Долж, Румъния по течението на река Дунав, която е и държавна 

граница между Република България и Република Румъния. На запад областта граничи с 

област Монтана, на юг – със София област, а на изток - с областите Ловеч и Плевен. По 

данни от последното официално преброяване на населението, осъществено от 

Националния статистически институт през 2011 година, в област Враца живеят 2.5% от 

населението на страната или 186 848 души, което я нарежда на 15 място сред 

останалите области. Релефът е сравнително разнообразен – от равнинен по поречието 

на река Дунав, хълмист с преобладаваща надморска височина 150-300 м. в посока север 

и на юг - планински, включващ Врачанската планина. Релефът е прорязан от редица 

напречни и надлъжни речни долини, образуващи сложно устроена долинна мрежа. 

През територията на областта преминават реките – Искър, Ботуня, Лева, Огоста, Скът и 

др. В климатично отношение областта попада в умерено-континентална подобласт от 

европейско-континенталната климатична област. Земеделските земи заемат площ от 

2.717 милиона декара, а горските територии - 570 993 декара. 

Област Враца има благоприятното географско разположение – близост до 

столицата, добри транспорти връзки, наличие на международни транспортни коридори 

номер ІV – път Е 79 и номер VІІ – река Дунав, както и на ферибот Оряхово. Отличава 

се с природните си дадености и културни забележителности, които благоприятстват 

развитието на туризма. Налице са и добри възможности за развитие на модерно селско 

стопанство и производство на екологично чисти продукти.  

Областта се отличава с природните си дадености и културни забележителности, 

които благоприятстват развитието на туризма. Налице са и добри възможности за 

развитие на модерно селско стопанство и производство на екологично чисти продукти. 

Област Враца се характеризира с богатство от защитени природни обекти. Те 

покриват 222.6 км
2
 или 6.1 % от територията й. От тях 192.46 км2 са природен парк 

(Природен парк “Врачански Балкан”), 14.3 км
2
 – резерват (“Врачански карст”), а 

останалите 15.7 км
2
 са защитени местности (14)  и природни забележителности(11). 

Натура 2000 представлява Европейска екологична мрежа от защитени зони, 

изградена на базата на два основни документа на ЕС, свързани с опазване на природата. 

Това са Директива 92/43/ЕЕС(за местообитанията) и Директива 79/409/ЕЕС(за 

птиците). Целта на мрежата Натура 2000 е опазване и/или възстановяване на природни 

местообитания и местообитания на видове с национално и европейско значение в 

естествения им район на разпространение. На базата на двете директиви са определени 

два вида зони: защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване 

на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

На територията на област Враца има 18 защитени зони, от които три са за 

опазване на  дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата 
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флора и фауна. Обект на защита в зоните по Натура 2000 са около 140 природни 

местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими 

за Европейската общност. 

Индустриалното развитие на областта се представя от енергетика, производство 

на цимент, добив, съхранение и пренос на нефт и газ, машиностроене, текстилна и 

шивашка промишленост, кариери за добив и обработка на каменни блокове и мрамор, 

предприятия от хранително-вкусовата промишленост, строителна дейност и др. 

 

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна 

структура 

Задачите, компетенциите и задълженията на РИОСВ – Враца са регламентирани в 

Правилника за устройството и дейността на РИОСВ. 

Основните задачи на експертите от Инспекцията са насочени към опазване и 

съхраняване на околната среда и постигане на по-добро качество на живот чрез: 

 Устоичиво управление и опазване на компонентите и факторите на околната 

среда за сегашните и бъдещите поколения и защита здравето на хората;  

 Съхраняване на биологичното разнообразие в съответствие с природната 

характеристика на страната, опазване на елементите на Националната екологична 

мрежа, осигуряване на биобезопасност, както и устойчиво използване на биологичните 

ресурси;  

 Предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух, повърхностните и 

подземни води и почвите.  

При провеждане на своята дейност РИОСВ - Враца има регулиращи, контролни и 

информационни функции, произтичащи от законовите и подзаконови нормативни 

актове. 

При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Враца разработва или 

участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с държавната 

политика в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие на 

природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с 

политиката на държавата в тази област. 

При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в 

провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността 

в областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово 

осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и 

култура в областта на околната среда; поддържане на регистри и бази данни. 

В изпълнение на контролните си функции РИОСВ осъществява превантивен, 

текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, 

регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и 

въздействат. 

Превантивения контрол се осъществява чрез издаване становища,  разрешения за 

дейности с отпадъци, съгласуване проекти за разрешителни документи за зауствания на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти, преценява необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) при инвестиционни предложения за ново 

строителство, нови дейности и технологии, разширение и/или промяна на 

производствената дейност на съществуващ обект, взема решения по 

ОВОС, извършва оценка на съвместимост на инвестиционните предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони, включени в НАТУРА 2000, участва в 

комисии за отпускане на квоти за дейности, свързани с животински и растителни 

видове, намиращи се под специален режим. 
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РИОСВ – Враца осъществява текущ контрол, като извършва проверки и 

наблюдения по отношение на: 

 Опазване на въздуха в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 

Закона за чистотата на атмосферния въздух; 

 Контрол чистотата на водите при спазване изискванията на Закона за водите и 

съответните подзаконови нормативни актове; 

 Опазване на защитените територии, биологичното разнообразие и неговите 

елементи; 

 Управление на отпадъците; 

 Проверки на защитените територии на територията на РИОСВ – Враца; 

 Съгласуване на устройствените планове, съответно на проектите в селищните 

територии и зоните им на влияние; 

 Контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни; 

 Контрол на СЕВЕЗО обекти и обекти подлежащи на контрол по Закона за защита 

от вредното въздействие на химични вещества и смеси и Закона за опазване на 

околната среда; 

РИОСВ – Враца е административна структура към министъра на околната среда и 

водите, осигуряваща провеждането на регионално равнище на държавната политика по 

околна среда. Структурирана е в съответствие с Правилника за устройството и 

дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. 
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РИОСВ – Враца се ръководи от Директор. Структурата на РИОСВ – Враца е 

организирана в обща и специализирана администрация. Щатната численост на 

инспекцията по длъжностно разписание към момента е 25 души, в т.ч. директор – 1 бр., 

обща администрация – 6 бр. и специализирана администрация – 18 бр. 

 Общата администрация е организирана в Дирекция “Административни, 

финансови и правни дейности” (АФПД) - с направления - “Правни дейности”;  

“Финансово-счетоводна дейност”; “Административно и кадрово обслужване 

 Специализираната администрация е организирана в дирекция „Контрол и 

превантивна дейност”, към която има два отдела: Отдел  “Контрол на околната среда”  

(КОС) и Отдел „Превантивна дейност” (ПД)  

 

1.3. Мисия и цели на РИОСВ  

Мисията на РИОСВ – Враца е да съхрани природните богатства в региона, да 

допринесе за справяне с проблемите на околната среда и да осигури здравословни 

условия за живот на населението. Освен контрол и мониторинг на компонентите на 

околната среда, РИОСВ изпълнява общата мисия на държавната политика за устойчиво 

развитие на обществото. Гарантиране и прилагане на държавната политика и 

приоритети по опазване на околната среда на регионално ниво в съответствие с 

принципите за прозрачност. Инспекцията изпълнява тази мисия чрез насърчаване на 

сътрудничеството с държавни и общински администрации, неправителствени 

организации и други заинтересовани страни в сферата на околната среда,  както и чрез 

подпомагане за обмен на информация и участие на обществеността във вземането на 

решения за околната среда.  

 

Основните цели за 2017година на РИОСВ – Враца са: 

 Контрол върху системите за управление на отпадъците и на отговорните страни и 

субекти, в съответствие с Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 

(НПУО) за постигане на поставените цели за ефективно използване на ресурсите и 

устойчиво управление на отпадъците; 

 Oпазване функциите на почвите като компонент на околната среда чрез 

предотвратяване замърсяването и увреждането на почвения слой; 

 Опазване и намаляване замърсяването на повърхностните водни обекти, чрез 

прекратяване/намаляване на нерегламентираните зауствания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества; 

 Намаляване на антропогенното въздействие върху водните тела с цел 

предотвратяване количествено изтощаване и замърсяване на водните ресурси. 

 Съхраняване и подобряване качеството на повърхностните и подземни води за 

осигуряване на необходимото количество и качество за нуждите на населението, 

водните екосистеми, икономиката и селското стопанство на страната. 

 Запазване и подобряване на количествения и качествен състав на 

водоприемниците в района на област Враца. 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на 

РИОСВ-Враца чрез предотвратяване или ограничаване на вредните емисии изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници, както и намаляване на 

неорганизираните емисии. 

 Достигане на  нормата по отношение на  замърсителя Фини прахови частици 

(ФПЧ10) при  изпълнението на актуализираната “Програма за намаляване нивата на 

ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух 

в община Враца за периода 2015-2018 г.”.   
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 Контрол на обекти с висок рисков потенциал с издадени разрешителни по чл. 

104 от ЗООС; Проверка по изпълнение на условията по Директивата СЕВЕЗО; 

 Осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда 

от употребата на химични вещества, чрез контрол на оператори, вносители на вещества 

и смеси по Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH, с цел гарантиране 

високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, както и свободното 

движение на вещества в самостоятелен вид, в препарати и изделия, като същевременно 

се повиши конкурентноспособността и иновацията. 

 Изготвяне на  актуална информация относно химичните вещества и смеси  

(независимо дали са класифицирани като опасни или не опасни), които са пуснати на 

пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или изнесени от всички фирми 

на територията на РИОСВ-Враца. 

 Подобряване на ефективността на работа по жалби и сигнали;  

 Оптимизиране на качествотото и повишаване на динамиката в хода на 

провежданите процедури по реда на Глава VI от ЗООС; 

 Засилване участието на обществеността при спасяването на бедстващи защитени 

видове и спазването на ЗБР и ЗЗЖ; 

 Ограничаване, спиране на загубата и възстановяване на биологичното 

разнообразие 

 Опазване на богатото биологично разнообразие чрез съхраняване, укрепване 

възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси, както 

и при устойчиво ползване на биологичното разнообразие 

 Постигането на целите ще се осъществи чрез упражняване на превантивен, текущ 

и последващ контрол. 

 

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 

РИОСВ – Враца се придържа изцяло към основните принципи на Министерството 

на околната среда и водите за открито управление, диалог с всички партньори, контрол 

и отчет пред обществото, политика за създаване на конкурентна среда за бизнеса, 

прозрачни правила и облекчаване на процедури, разрешителни, регистрационни и 

съгласувателни режими.  

Приоритетите при планиране на контролната дейност на РИОСВ – Враца следват 

приоритетите в националните политики, провеждани на местно ниво, съгласно 

стратегиите, програмите, плановете и съществуващото законодателство по околна 

среда.  

Основен приоритет на инспекцията в управлението на отпадъците е 

осъществяването на ефективен контрол на изградените съоръжения за третиране на 

отпадъци, както и оказване на методическа помощ и съдействие при реализацията на 

инвестиционни проекти свързани с третиране и оползотворяване на отпадъци. 

Контролната дейност е насочена към практическото прилагане на законодателството по 

управление на отпадъците - закриване на депата неотговарящи на нормативните 

изисквания, осигуряване на достатъчен капацитет за екологосъобразно третиране на 

отпадъците,  изпълнение на количествените цели за рециклиране и оползотворяване, 

поетапно намаляване на количествата отпадъци предназначени за депониране и 

контрол на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци. 

Изграждането на цялостна многобхватна инфраструктура за третиране на 

отпадъците и ефикасното експлоатиране на всяко едно съоръжение от нея ще доведе до 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното въздействие на отпадъците 

върху околната среда и човешкото здраве. Обхващането на всички потоци отпадъци, 

генерирани от бита и подлагането им на най-подходящото третиране ще съдейства за  
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предотвратяване на редица екологични проблеми, като същевременно ще се постигне  

увеличаване на количествата рециклирани, оползотворени и екологосъобразно 

обезвредени отпадъци.  

Националната политика  по опазване на почвите се осъществява въз основа на 

Закона за почвите и Закона за опазване на земеделските земи, чиято цел е свързана с 

опазване на почвите и техните функции, както и тяхното устойчиво ползване и трайно 

възстановяване като компонент на околната среда. Чрез набора от мерки от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020г. се субсидират разнообразни  дейности, 

които също целят опазване на почвите и земеделските земи. 

Приоритет в областта на атмосферния въздух е намаляване и ограничаване на 

замърсителите, чрез свеждане концентрациите на вредните вещества в населените 

места до допустимите норми съгласно действащото законодателство. 

Към подзаконовите нормативни актове бе изменена Наредба №16 от 12.08.1999г. 

за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене 

или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. Бр. 75 от 24.08.1999г. изм. И доп. ДВ. 

бр.45/ 14.06.2016г.). Засегнати от измененията са обектите попадащи в обхвата на 

наредбата, за територията контролирана от РИОСВ- Враца, това са бензиностанции. 

През 2016 г. влезе в сила и Инструкция за взаимодействие между Министерство 

на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на 

контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Оснвният приоритет в областта на  управление на водите е доизграждане на 

канализационните системи на агломерации с над 2000 е. ж., както и изграждане на 

ПСОВ за населини места които все още нямат изградени такива. За територията на 

РИОСВ-Враца с приоритет през 2017г. е финализиране на проекта: "Интегриран проект 

за водния цикъл на гр. Враца”. 

При планиране на контролната дейност на РИОСВ-Враца се цели осигуряване на 

по-добро състояние на водните обекти, опазване и подобряване състоянието на 

повърхностните и подземните води чрез намаляване замърсяването им с отпадъчни 

води от битови и промишлени източници и опазване на водните обекти, чрез 

намаляване на заустванията, емисиите и изпусканията на приоритетни и приоритетно 

опасни вещества.  

Приоритетите в направление ОВОС и ЕО са стриктно спазване на нормативните 

изисквания при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО - оптимизиране на 

качеството и повишаване на динамиката в хода на провежданите процедури по реда на 

Глава VI от ЗООС. Издаване на мотивирани решения и становища, и последващ 

контрол относно поставените условия в тях в зависимост от  фазите на реализиране на 

съответното инвестиционно предложение, план или програма; уведомяване на 

обществеността за инициирани процедури, приложими процедури, срещи за 

обществени обсъждания, провеждане на консултации, вкл.и поддържане на публичните 

регистри за извършване на процедурите по ОВОС и ЕО. 

Процедирането е съобразено и с последните изменения в ЗООС свързани с 

осигуряване на безопасни разстояния от/до предприятия/съоръжения с висок и нисък 

рисков потенциал при одобряване на инвестиционни предложения за изграждане на 

нови или планирани изменения в съществуващи предприятия/съоръжения с висок или 

нисък рисков потенциал по реда на глава шеста раздел III от ЗООС при провеждане на 

приложимите процедури по ОВОС, и съгласуване на устройствените планове и техните 

изменения и по реда на глава шеста раздел II от ЗООС, на поземлени имоти на чиято 

територия са разположени или се предвижда да се разположат ПНРП и ПВРП, както и 

нови жилищни райони транспортни пътища и обекти с обществено предназначение в 
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близост до съществуващи ПНРП и ПВРП и нови такива съгласувани/одобрени по реда 

на ЗООС при провеждане на приложимите процедури по ЕО.  

През планираната година провеждането на процедурите по ОВОС и ЕО ще е 

свързано с предстоящите изменения в ЗООС, касаещи  конкретно глава VI на Закона, и 

съответно Наредбата по ОВОС и Наредбата по ЕО.  

Контролната функция в превантивната дейност се осъществява чрез проверки на 

място и по документи на инвестиционните предложения, за които има издадени 

решения по ОВОС/ЕО и решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС/ЕО, съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и 

специализираната нормативна уредба - глава шеста от ЗООС, Наредбата за ЕО и 

Наредбата за ОВОС, ЗУТ и др., касаещи конкретно всяко едно инвестиционно 

предложение. 

Като част от превантивният контрол е и организирането на посещения на място 

(при необходимост), за проверка на подадената от възложителите информация в хода 

на провеждането на процедура по ОВОС, за определяне степента на значимост на 

въздействието върху околната среда.  

В изпълнение на разпоредбите на ЗООС, отнасящи се до това, че Решение, с което 

е преценено да не се извършва ОВОС/ЕО, губи правно действие, ако в срок 5 години от 

датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното 

предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда, 

в плана са заложени за проверка съответните издадени от инспекцията Решения. 

При осъществяването на превантивен и текущ контрол, се спазват и разпоредбите 

за изпълнението на задълженията на възложителите, да уведомяват компетентния орган 

по околна среда на най-ранен етап на ИП. 

 Приоритет е опазването и съхраняването на защитените територии, защитените 

зони от мрежата Натура 2000 и биологичното разнообразие като национално и 

общочовешко богатство. 

Приоритетно е и стриктното прилагане на Закона за достъп до обществена 

информация, с цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за 

максимално улесняване на достъпа до обществена информация на заинтересованите 

лица.  

Друг приоритет на инспекцията е осъществявяне на информационни кампании, 

конкурси, изложби и редица други инициативи, целящи запознаване с природните 

богатства на региона, формиране на екологично съзнание и отговорно поведение на 

обществеността. 

През 2016 г. влязоха в сила следните законодателни промени: 

 Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/16.12.2016г.); 

 Променен и изменен е Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (обн., ДВ, бр. 53 

от 13.07.2012 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) 

 Към подзаконовите нормативни актове на ЗУО е приета НАРЕДБА за определяне 

на реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.). 

 Изменена е Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях ( обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016г.) 

 Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. 

Бр. 75 от 24.08.1999г. изм. И доп. ДВ. бр.45/ 14.06.2016г.) 
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2. Околна среда, дейности и инсталации 

 

2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 

Общото състояние на околната среда на територия на РИОСВ- Враца може да 

бъде определено като добро, предвид липсата на големи промишлени замърсители.  

Основният проблем по компонента “Въздух” е регистрирането на наднормени 

средноденонощни концентрации по показателя ФПЧ10 в гр.Враца. За целта община 

Враца е разработила и приела Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане 

на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 

периода 2011г.- 2014г. Данните от мониторинга показват тенденция за непостигане на 

изискванията за броя на превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10. На 

базата на анализа, в РИОСВ- Враца бе представена актуализираната “Програма за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в 

атмосферния въздух в община Враца за периода 2015-2018г.” В същата са включени 

допълнителни мерки, чиито цел е достигане на установените норми. 

На база  анализа на данните от извършения имисионен контрол, бе дадено 

предписание на община Мездра за разработване на „Програма за намаляване на нивата 

на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им  в атмосферния 

въздух“ със срок на изпълнение август 2017г.  

Повърхностните водни тела попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Враца 

са в добро екологично състояние. Първостепенен проблем за влошаване качеството на 

водоприемниците е заустването на непречистени или недостатъчно пречистени 

отпадъчни води, поради липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/ 

в населените места, както и дифузното замърсяване от индивидуални зауствания в 

селища без изградени канализации.  

Друг съществен проблем е заустването в канализационните системи на 

непречистени производствени отпадъчни води, поради липса на ПСОВ към 

производствените мощности или поради нарушения в технологичния режим на работа 

на действащите пречиствателни съоръжения, в т.ч. на неправилна експлоатация, 

несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в производствения 

процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от 

пречиствателните съоръжения. 

За територията на РИОСВ-Враца основен екологичен проблем касаещ 

управлението на водите са сериозните проблеми и изоставяне със сроковете при 

реализиране на проекта „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца“, включващ и 

реконструкция и модернизация на ПСОВ-Враца. 

Основните проблеми, касаещи управление на отпадъците, могат да се обобщят 

както следва: 

  Изчерпан капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Оряхово  

– за общините Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Хайредин, Мизия и Борован от област 

Враца и община Кнежа от област Плевен. Необходимо е да се отбележи, че за тези 

общини са изправени пред сериозен екологичен проблем, тъй като капацитет на 

експлоатираната клетка 1 е изчерпан от средата на м. юли 2016 г. Община Оряхово, на 

чиято територия се намира РДНО е предприела мерки за изменение на съществуващото 

комплексно разрешително с цел увеличаване капацитета на количествата отпадъци, 

предназначени за обезвреждане чрез депониране в кл. 1. Към края на 2016 г. все още не 

е намерен вариант за финансиране доизграждането на кл. 2 на същото депо за неопасни 

отпадъци. 

 Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на този етап не  
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функционират с максимална ефективност. Причина за това е недостатъчната 

осведоменост на населението и липсата на съдове за разделно събиране на отпадъци в 

малките населени места. 

 Няма изградени площадки за компостиране на биоразградими отпадъци. От  

страна на общинските администрации са предприети действия за проектиране и 

изграждане на такива с финасова помощ по различни европейски програми.  

 Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с ИУМПС  

от физически лица  в частни имоти, предимно в малки населени места. 

Основни замърсители на почвата са торовия отпад, формиран от животновъдните 

обекти, както и битови и строителни отпадъци от човешката дейност.   Поради това, че 

по голяма част от земеделските производители в региона спазват правилата за добри 

земеделски практики при съхранението на торов отпад и прилагат програми за 

екологично земеделие при използването на торове и пестициди, през последните 

години  се налага тенденцията за намаляване замърсяването на земите и почвите с 

пресен оборски тор. 

Проблем остава  замърсяването на земите от депонирането на битови отпадъци на 

нерегламентирани места (основно закрити бивши сметища), както и съхранението на 

залежали и негодни за употреба пестициди в Б-Б кубове и складове, общинска, 

държавна и частна собственост  и свързаната с това потенциална възможност за 

замърсяване на прилежащи терени.   

Анализът на резултатите от осъществяваният превантивен контрол, по 

изпълнение  на условията в решенията по ОВОС издадени от Министъра на околната 

среда и водите за инвестиционни предложения на територията контролирана от РИОСВ 

- Враца и в решенията по ОВОС, издадени от Директора на РИОСВ - Враца от 

предходните години, показва увеличение на обектите, спазващи стриктно заложените 

условия, мерки и ограничения в издадените решения и становища, които от своя страна 

са в съответствие с измененията  на нормативната уредба в направлението. 

На територията за изминалата 2016г. се наблюдава засилен интерес на 

възложители към реализирането на инвестиционни намерения, касаещи интензивно 

животновъдство и мелиоративни дейности в селското стопанство, пряко  свързано с 

финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  

На територията на област Враца за 2016 г. основен проблем в границите на 

защитените територии, е нерегламентираната бракониерска сеч в Резерват „Врачански 

карст”. В резултат на редовния контрол от страна на инспекцията на територията на 

резервата, тези проблеми намаляват. 

Относно опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000 през изминалата 

година не са отчетени проблеми, тъй като от постъпилите в инспекцията 

инвестиционни предложения само незначителна част попадат на тяхната територия и то 

за дейности, които няма вероятност да окажат отрицателно въздействие върху 

местообитанията и видовете, предмет на опазване в тях. 

Наблюдава се траен интерес от страна на билкозаготвителите по отношение на 

билките под специален режим на опазване и ползване. Нараства броят на 

билкозаготвителите, отглеждащи култивирани лечебни растения, сред които и такива, 

поставени под забрана за събиране от естествени находища. 

Всяка година се наблюдава увеличение броя на сигналите на граждани за 

намерени ранени защитени видове птици в безпомощно състояние. 
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2.2  Контролирани дейности 

Планираните обекти за проверка през 2017 г. и честотата на извършваните 

проверки са съобразени с дейността на обектите и въздействието, което оказват върху 

околната среда. Взети са под внимание констатациите от предходни проверки, дадените 

предписания, тяхното изпълнение и отношението на операторите по решаване 

проблемите, свързани с опазването на околната среда, както и резултатите от 

извършвания мониторинг на изпусканите емисии и замърсяващи вещества от дейността 

на обектите. 

Във връзка със Закон за чистотата на атмосферния въздух и съпътстващите 

Наредби през 2017г. са планирани за контрол, в т.ч. емисионни замервания на 

производствени и горивни инсталации, инсталации за съхранение на бензини, 

съоръжения (хладилни, климатични, термопомпени инсталации) с вещества, които 

нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове, както и дейности с 

източници на неорганизирани емисии. Осъществява се контрол на оператори 

използващи в производствената си дейност продукти съдържащи ЛОС и ползватели, 

търговци на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти. Контролът се 

осъществява чрез проверки на място и по документи. Проверките на място включват 

контрол по отношение на експлоатацията на пречиствателните съоръжения, контрол на 

честотата на провеждане на собствен мониторинг и промяна във вида на използваните 

съоръжения. 

Проверките по документи включват анализ на представените Доклади с резултати 

от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания, 

по отношение съответствието им с нормите за допустими емисии, представяне на 

информация за инсталациите, съдържащи флуорирани парникови газове по вид и 

количество и планове за управление на разтворителите по отношение на използваните 

количества, обработване  на Регистрационни карти на обектите с източници на емисии 

в атмосферния въздух 

Като цяло засиленият контрол, поддръжката и въвеждането в експлоатация на 

ефективни пречиствателни съоръжения, както и газификацията на промишлените 

обекти, водят до по-голяма степен на спазване на установените норми, от страна на 

операторите. 

На територията на РИОСВ - Враца няма действащи големи горивни инсталации. 

Контролната дейност по фактор “Шум” е свързана с изпълнения на изискванията 

на  Закон за защита от шум в околната среда и съпътстващите го Наредби.  

През 2017г. са предвидени проверки на обекти по отношение спазване на 

граничните стойности за нива на шум, както и контрол върху промишлените източници 

на шум в околната среда, чрез оценка на изготвени от операторите  доклади с резултати 

от извършени собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум 

излъчван в околната среда.   

В направление „Опазване и контрол чистотата на водите“ на задължителен 

ежегоден контрол, подлежат следните обекти: 

 С издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти в т. ч. 

канализационни системи на населени места, селищни и курорни образувания, по реда 

на Закона за водите; 

 С издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т. ч. канализационни системи на 

населени места, селищни и курортни образувания, по реда на Закона за водите; 

 С действащи коплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опзване на 

околната среда; 
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 С изградени локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води, 

заустващи във водни обекти и/или в канализационните системи на населените места; 

 Формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители и заустващи във водни обекти, включени в  

“Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите” по Наредба №1/2011 г. към Закона за водите. 

 Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното 

им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в 

съответствие с изискванията на нормативните актове. 

 В изготвения план – график за контрол на обекти през 2017 г. са взети предвид 

всички  изисквания на ЗУО и поднормативни актове по отношение управление на 

отпадъци. Извършва се контрол по прилагане на изискванията за управление на: 

 биоразградими отпадъци; 

 строителни отпадъци; 

 опаковки и отпадъци от опаковки; 

 отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

 излезли от употреба моторни превозни средства; 

 излезли от употреба гуми; 

 опасни болнични отпадъци; 

 пречиствателни станции за отпадъчни води относно управление на утайки от 

ПСОВ. 

Приоритетно през годината ще се следи за поетапното изграждане на общински и 

регионални площадки за управление на отпадъците, в това число и на биоотпадъците, 

както и за стриктното спазване на Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали.  В плана ще бъдат включени по 

големи търговски обекти, площадките за дейности с ОЧЦМ и МРО и производствени 

предприятия в региона. Взети са предвид влезлите през м. декември 2016 г. промени в 

Закона за управление на отпадъците и от страна на инспекцията ще се предприемат 

мерки и действия за прилагането и спазването на новите изисквания в 

законоустановените срокове. 

За намаляване и ограничаване на замърсяване и увреждане на почвите от 

стопанската и промишлена дейност на фирми и частни лица, през 2017г. контрола ще 

бъде насочен към следните дейности и обекти:  

 Животновъдни ферми -  по отношение на правилното съхранение и депониране 

на торовата маса от животновъдната дейност в съответствие с изискванията на 

екологичното законодателство и добрите земеделски практики; 

 Кариери за добив на скалнооблицовъчни материали – по отношение състоянието 

на почвите при извършване на дейностите по предоставени  концесии за добив;  

 Обекти за добив на нефт и газ - относно опазване на почвите от евентуално 

замърсяване с нефт и/или газ; 

 Цехове за обработка на скалнооблицовъчни материали – относно образуваните 

производствени отпадъци и вероятност от депонирането им на нерегламентирани 

места; 

 Складове и Б-Б кубове за съхранение на негодни за употреба препарати за 

растителна защита – относно правилното съхранение на залежали пестициди; 

 Изпълнение на проекти за рекултивация (биологична) на закрити общински депа 

за битови отпадъци; 
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Ще бъде осъществен контрол по отношение  изпълнението на програмите за 

собствен мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат 

комплексно разрешително и извършен анализ на състоянието на почвите в пунктовете 

от Националната система за мониторинг.  

В комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ  към областна дирекция „Земеделие” ще  се следи 

да не бъде извършвана промяна статута на земеделската земя без становище на 

РИОСВ-Враца по процедурите на глава Шеста от ЗООС или на Наредбата за ОС. 

През 2017г. ще се извърши проверка за изпълнението на условията в 8 броя 

инсталации, чиято дейност попада в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и е 

разрешена с издадено КР. 

На оператори, които извършват дейности  и имат задължение да докладват в 

ЕРИПЗ, се извършва контрол върху докладваните за Регистъра годишни количества на 

замърсителите изпускани във въздуха, водите, почвите и на отпадъците. 

Данните за оператори, извършващи дейности по приложение №1 от ЗОПОЕЩ се 

предоставят в публичен регистър, съгласно съответната наредба за публичния регистър. 

Във връзка с контролните дейности се извършват  проверки на място и по документи. 

През 2017г. ще се извърши проверка на 13 броя оператори, включени в регистъра, на 

които до момента не е осъществяван контрол по изпълнение на разпоредбите на 

ЗОПОЕЩ. 

В годишния план за контролната дейност през 2017г. са включени обекти, които 

произвеждат, внасят или употребяват опасни химични вещества и смеси; 

притежателите на складови наличности от устойчиви органични замърсители в 

самостоятелна форма или в смеси и инсталации с въведени системи за предотвратяване 

на големи аварии с опасни химични вещества. Приоритетите, касаещи контрола през 

2017г. са: 

 Всички ПСВРП /предприятия с висок рисков потенциал/, Разрешителните 

издадени по реда на глава VII  от Закон за опазване на околната среда; 

 Всички ПСНРП /предприятия с нисък рисков потенциал/; 

 Контрол  по изпълнение на изискванията за  регистрация на химични вещества в 

самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (EО) №1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) . 

 Изготвяне на  актуална информация относно химичните вещества и смеси  

(независимо дали са класифицирани като опасни или не опасни), които са пуснати на 

пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или изнесени от всички фирми 

на територията на РИОСВ-Враца; 

 Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP) относно 

класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси; 

 Контрол по изменение на Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕО) 850/2004 

относно устойчивите органични замърсители (УОЗ); 

 Контрол по изпълнението на Регламент (ЕС) №649/2012 (PIC) относно износа и 

вноса на опасни химикали; 

 Проект REF-5, контрол по изпълнение на сценариите за експозиция (СЕ) и 

разширените ИЛБ /информационни листи за безопасност/ ; 

 Контрол върху реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси в съответствие с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

РИОСВ - Враца осъществява и организира управлението на защитените 

територии, организира изпълнението на дейности заложени в планове за управление на 

ЗТ - изключителна държавна собственост. 
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Относно защитените зони от Натура 2000, на контрол от страна на РИОСВ 

подлежат режимите и забраните, определени със заповедите за обявяване на 

защитените зони, както и спазване на условията и мерките, поставени в Решенията по 

ОС и Решенията по ОВОС и ЕО, част от които са Становищата по ОС, съгласно чл.31, 

ал.1 от Наредбата за ОС, с цел предотвратяване на възможните негативни въздействия 

върху защитените природни обекти. 

При контролната дейност в плана е наблегнато основно на проверките, 

осъществявани в бикозаготвителни пунктове и складове за билки; дейностите, водещи 

до влошаване състоянието на дърветата, обявени за защитени; спазването на 

специалния режим за опазване и ползване на лечебните растения; търговията в страната 

и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв и 

градински охлюв, зоомагазините, в който се следи за търговия със защитени видове 

животни, както и търговията с видове по CITES. На контрол подлежат и опитните 

полета на ИАСАС по отношение извършваните от тях опити по Закона за ГМО. 

Планирани са и съвместни проверки с ОДБХ – Враца за контрол на земеделски 

производители за освобождаване на ГМО в околна среда и взимане на проби за 

качествено определяне на генетично модифицирана ДНК. 

 

2.3. Контролирани инсталации  

За всички инсталации, които попадат в обхвата на дейностите, контролирани от 

РИОСВ-Враца е извършена оценка и са групирани в три нива на риска - с „висок риск”, 

със „среден риск” и с „нисък риск” въз основа на въздействието им върху 

компонентите и факторите на околната среда, и предприетите мерки от операторите по 

отношение на намаляването на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве 

и околната среда от дейността на обектите (съответствие със законодателството). 

Колкото по-голямо е нивото на риска, толкова по-засилен контрол е предвиден да се 

осъществява 

Инсталациите с издадени Комплексни разрешителни на територията на РИОСВ 

са 9 бр. за следните дейности: депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с 

общ капацитет над 25 000 т; производство на тухли, чрез изпичане в рингова пещ; 

предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране) или 

багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 т за денонощие; 

интензивно отглеждане на птици; инсталация за производство на стоманени телове, 

стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани; инсталация за 

производство на циментов клинкер. 

В годишния план  на РИОСВ- Враца са включени за контрол следните 

инсталации: 

 Обекти в експлоатация с издадени разрешителни, класифицирани с висок рисков 

потенциал по Глава седма, раздел I от ЗООС; 

 Обекти с производство, употреба и съхранение на големи количества опасни 

химични вещества и смеси и  процеси в предприятия; 

 Обекти употребяващи вещества, предмет на ограничаване съгласно Приложение 

XVII на Регламент (EО) №1907/2006 (REACH); 

 Обекти употрбяващи вещества включени в обхвата на Регламент (ЕО) 850/2004 

относно устойчивите органични замърсители (УОЗ); 

 Обекти с комплексни разрешителни;  

 Обекти с издадени разрешителни за емисии на парникови газове;  

 Обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води;  

 Обекти с издадени разрешителни по ЗУО;  
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 Обекти, за които има нормативни изисквания за извършване на ежегоден 

контрол;  

 

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност  

Намаляването на въздействието върху околната среда от дейността на 

дружествата на територията контролирана от РИОСВ- Враца, се оценява чрез 

резултатите от извършените планови и извънпланови проверки Като цяло, при 

извършените проверки през 2016г. се констатира, че операторите с издадени 

комплексни разрешителни прилагат системно управление на околната среда. 

Извършва се изискваният собствен мониторинг на емисиите изпускани в атмосферния 

въздух. 

Контролират се и други оператори, чрез контролни емисионни измервания, 

собствени периодични измервания и собствени непрекъснати измервания, както и 

чрез регистрационни карти. Емисионният контрол се осъществява в съответствие 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 и 

Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

На планов контрол подлежат и оператори, експлоатиращи хладилни и климатични 

системи, инсталации с употреба на органични разтворители и ползватели, търговци на 

едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти и бензиностанции.  

Извършват се и контролни измервания и собствен мониторинг на оператори  

източници на промишлен шум в околната среда. 

Основните дейности в региона, които могат да въздействат негативно върху 

състоянието на повърхностните водни тела са заустването на непречистени отпадъчни 

води от канализационните системи на агломерации без изградени ПСОВ, както и 

неефективната работа на амортизирали и морално остарели ПСОВ. 

От промишлените дейности въздействието върху водните обекти е свързано с 

интензивното животновъдство и рибовъдство; винопроизводствои, месопроизводство и 

млекопререботка; обезводняването на отпадъчни нефтопродукти; преработката на 

инертни материали.  

На територията на РИОСВ – Враца, инсталациите с издадени комплексни 

разрешителни са 9 броя. През 2016г. са извършени проверки на 8 броя инсталации. 

Операторите, на които е извършена проверка по изпълнение на условията, поставени 

със съответните КР са следните: „Екопроект”ООД, гр.Враца - оператор на РДНО за 

общините Враца и Мездра; Община Оряхово -  оператор на РДНО за общините 

Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа;  

„Холсим (България)”АД, с.Бели извор - оператор на инсталация за производство на 

циментов клинкер; „Яйца и птици”АД, гр.Мизия оператор на инсталации за интензивно 

отглеждане на птици с повече от 40000 места на площадка в гр.Козлодуй;  

„Стройкерамика”АД, гр.Мездра, оператор на инсталация за изпичане на тухли в 

рингова пещ в гр.Мездра; „Вратица-Враца”АД, гр.Враца оператор на инсталация за 

предварителна обработка на текстил;  „Метизи”АД, гр.Роман оператор на инсталация за 

производство на стоманени въжета и телове, арматурни снопове, пирони, сита и сапани; 

„Мей-Ту” ЕООД, гр. Враца -  оператор на инсталация за  интензивно отглеждане на 

птици с повече от 40000 места на площадка в с.Мраморен.  

През 2016г., „Стройкерамика” АД, гр.Мездра – база Враца не е извършвала 

производствена дейност. 

При извършените планови проверки са дадени  5 броя предписания. За 

констатирани несъответствия с условията на издадените разрешителни са съставени 8 
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броя АУАН. Анализирани се резултатите от провеждания постоянен или периодичен 

собствен мониторинг, както и от извършен контролен мониторинг. Резултатите от 

плановите проверки показват, че като цяло операторите изпълняват условията 

поставени със съответните КР. 

Направеният анализ на извършените извънредни проверки на обектите с КР 

показва, че това са основно проверки по изпълнение на дадени предписания. 

Извършени са 7 броя извънредни проверки. Изпълнявайки дейностите в съответствие с 

условията на комплексните разрешителни, операторите ограничават въздействието 

върху компонентите и факторите на околната среда.  

Като обекти с висок риск са оценени инсталациите с издадено комплексно 

разрешително на които са налагани административни наказания, тези срещу дейността 

на които са получени жалби и сигнали и обекти, при които е установено замърсяване на 

водите и почвите при емисионен контрол. Обектите са оценени като високорискови 

въпреки, че прилагат система за управление на околната среда 

Със среден риск са оценени част от инсталациите с издадено комплексно 

разрешително без нарушения на условията от разрешителните, както и обекти и 

площадки при които е установено и вече отстранено несъответствие.  

Оценка нисък риск е дадена на обекти, изпълняващи всички условия от 

издадените им разрешителни и такива с незначително влияние върху околната среда.   
Анализирани са резултатите от извършваните планови и извънредни проверки и е 

оценено въздействието, което инсталациите с издадени КР оказват върху околната 

среда в резултат на извършваните дейности.  След отчитане на резултатите е изготвен 

график за извършване на проверки през 2017г., като са включени 8 обекта. Броят на 

предвидените за проверка оператори е определен след извършената оценка на риска от 

експертите в инспекцията. Като индикатор в оценката на риска са взети предвид 

санкции, предписания, предприети административнонаказателни мерки, получени 

жалби и сигнали. Отчетени са и фактори като цикличност в работата на инсталациите, 

откога се извършва производствена дейност на територията на проверяваното 

предприятие и др.  

През 2017г. ще продължи извършването  на текущ и последващ контрол по     

отношение  на  изпълнението на  нормативните  изисквания  за контрол на риска от 

големи аварии с опасни вещества и контрол по  изпълнение на условията в 

Разрешителните за експлоатация  издадени от Министъра на околната среда и водите.  

Извършена е систематична оценка на СЕВЕЗО предприятията. През 2017г. за 

извършване на съвместни проверки от междуведомствена комисия са заложени 

проверки на всички предприятия с висок рисков потенциал, с цел осигуряване високо 

ниво на защита на околната среда, за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях.  

На територията на РИОСВ- Враца няма възникнали аварийни ситуации 

вследствие използването на опасни химични вещества и смеси. 

На територията на РИОСВ-Враца има класифицирани  3 бр. предприятия с висок 

рисков потенциал  и 2 бр. с нисък рисков потенциал. 

Предприятията и/или съоръжения класифицирани с нисък рисков потенциал- 2бр: 

 “НИКАС” ООД, гр. София- Складова и производствена база за взривни 

материали, с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца; 

 „ПЕТРОЛНА БАЗА ВРАЦА“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с оператор „ 

ДМВ“, гр. Русе. 

Предприятията  класифицирани с висок рисков потенциал - 3бр.:  

 “АЕЦ Козлодуй” EАД,  гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца; 
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 „Булгартранзгаз” ЕАД,  гр. София- „Подземно Газово Хранилище“ЧИРЕН”,         

с. Чирен, общ. Враца,  обл. Враца; 

 “КАМИБО”ЕООД,  гр. София- “КАМИБО” ЕООД- ТП “ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца     

/ източна индустриална зона /; 

При извършените проверки през 2016г. се констатира, че на териториите на 

обектите не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и 

материали. Няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на 

съоръженията в обектите. Няма и промяна в количествата на съхраняваните  опасни 

вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятията 

или съоръженията, налагащи използването на други техники. 

Няма констатирани нарушения в изпълнение на условията на издадените Разрешителни  

за  експлоатация. 

Имайки предвид това, че дейностите по превантивният планов контрол обхващат 

контрол по условията и мерките в издадените решения и становища от РИОСВ - Враца, 

в плановите проверки за 2017г. са заложени тези инвестиционни предложения, 

намиращи се на територията, контролирана от РИОСВ – Враца, за които има издадени 

решения по ОВОС от МОСВ и от РИОСВ – Враца и които са на етап реализиране или 

въвеждане в експлоатация, както и някои инвестиционни предложения и планове, за 

които има издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС/ЕО с поставени условия в тях.  

 

2.3.2. Съответствие със законодателството 

При извършване на контролната дейност по отношение на мониторинг на 

източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух се следи 

за спазването на НДЕ регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии 

на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, а по 

отношение фактор “Шум” се съблюдават граничните стойности, съгласно Наредба № 

6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

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

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

вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

При констатиране нарушения на нормативните изискания на екологичното    

законодателство и превишение на допустимите емисионни норми и ограничения, се 

прилагат административно наказателни мерки- съставяне на актове за установено 

административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане на 

санкции по чл. 69 от ЗООС, както и съответните предписания за предприемане на 

необходимите мерки по спазването им. 

За някои от контролираните инсталации, честотата за провежданите на 

проверките е определена нормативно чрез екологичното законодателство и в 

съответните разрешителни. От друга страна, за определяне честотата на проверките се 

прилагат и следните критерии: 

 Потенциална възможност или опасност от възникване на авария или 

замърсяване, предизвикано от обекта/дейността; 

 Констатираните нарушения на оператора, изпълнение на предписания и 

поведението му относно наложените административно- наказателни мерки; 

 Жалби срещу определен обект/дейност; 

 Резултатите от мониторинг; 

 Промяна в екологичното законодателство; 

 Информация за технологичните промени получена от оператора. 
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Контролът на промишлените обекти с организирани източници на емисии в 

атмосферния въздух и горивните източници с топлинна мощност над 0,5 МВт се 

осъществява в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за реда и начина за 

измервне на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 

с неподвижни източници.  

Провеждане на контролни измервания  

Контролният емисионен мониторинг от страна на РИОСВ- Враца, се осъществява 

по утвърден от Министъра на околната среда и водите “График за извършване на 

контролни измервания на емисии от неподвижни източници” в съответствие с 

изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Емисионният контрол и 

контрола по фактор “Шум” / по съгласуван график/ се осъществяват съвместно с 

Регионални лаборатории към ИАОС- София. 

Провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) 

На СНИ измервания в региона подлежат емисиите на вредни вещества изпускани 

в атмосферния въздух при експлоатацията на 6бр. подобекти към “Холсим 

/България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца: Пещ №2 за производство на цимент, 

Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3. На 

база горните Доклади от страна на РИОСВ-Враца се изготвят месечни Протоколи и 

Годишни Доклади за оценка на резултатите от проведените СНИ.   

Провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) 

СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, 

провеждат Дружества с издадени Комплексни разрешителни, като срока на 

мониторинга е записан в условията към тях. За останалите Дружества източници на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, контролът се осъществява поне 

веднъж на две календарни години съгласно Закон за чистотата на атмосферния 

въздух. 

Дружествата представят Доклади с резултатите от емисионния контрол. При 

установяване на наднормени концентрации в отпадъчните газове, изпускани в 

атмосферния въздух от действащите обекти, на Дружествата се налагат санкции и се 

дават предписания за привеждането им в съответствие. 

Като цяло контролираните обекти отговарят на нормативните изисквания. 

Регистрираните несъответствия са по отношение спазването на установените с 

Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии,  

се отнасят за 3бр. обекти  при извършен контролен мониторинг. 

По фактора “Шум” освен контролни измервания на нивата на промишлен шум 

излъчван в околната среда от дейността на операторите, също се изисква извършване 

на СПИ на нивата на шум в дружества с издадени Комплексни разрешителни, като 

срока на мониторинга е определен в условията към тях. Контролът се осъществява 

чрез представяне на Доклади с резултати от извършени собствени периодични 

измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда. 

От направения анализ на дейностите, извършвани на територията контролирана 

от РИОСВ- Враца и резултатите от проведеният през 2016г. контрол, се очертава 

тенденция към стремеж на все повече оператори да спазват изискванията на 

екологичното законодателство. Изпълнява се предвиденият емисионен контрол, 

подобрява се работата на пречиствателни съоръжения за емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух.  

На титулярите на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни 

води (издадени по реда на Закона за водите), както и операторите на инсталации с 

комплексни разрешителни (издадени по реда на Закона за опазване на околната среда), 
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от страна на РИОСВ-Враца се извършват контролни проверки и контролен мониторинг 

на отпадъчните води, съгласно поставените условия в Разрешителните.  

При констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения 

поставени в Разрешителните на дружествата се налагат текущи или еднократни 

санкции по реда на чл. 69 от ЗООС. 

При констатирани несъответствия с условията на Разрешителните или на 

екологичното законодателство, на операторите се издават предписания за своевременно 

предприемане на необходимите коригиращи действия за отсраняване на същите.  

Чрез контрола по изпълнение на условията в комплексните разрешителни се 

постигат целите за регламентиране дейността на индустрията чрез въвеждане на 

европейската практика на контрол, заложен в Директива 96/61 ЕО за КПКЗ. 

Обектите с издадени комплексни разрешителни на територията на РИОСВ – 

Враца през 2017г. са 9 броя. При провеждания през годините контрол на дейностите на 

операторите с комплексни разрешителни се констатира, че успешно прилагат 

системите за управление на околната среда при изпълняване на условията в 

съответното разрешително. Прилагат подходящи мерки за предотвратяване на 

замърсяването като използват избрани НДНТ. При извършените проверки на място се 

констатира, че операторите осъществяват своята дейност, спазвайки условията в 

съответните КР. Употребяваните при работа на инсталациите суровини, спомагателни 

материали и горива, не се различават по вид и не превишават количествата посочени в 

съответните КР. Даваните при проверките предписания са изпълнени в срок. За 

установените по време на проверките несъответствия споставените в КР условия са 

съставени АУАН. 

През 2016г. са проверени инсталациите на 8 броя оператори.  

В Инсталация за интензивно отглеждане на птици, стокови носачки в гр. Козлодуй 

с оператор „Яйца и птици” АД, гр. Мизия, халетата са модернизирани, съобразно 

изискванията на Регламент 1999/74/ЕС, въвеждащ минимални изисквания за хуманно 

отношение при отглеждането на кокошки носачки. С цел намаляване на замърсителите 

в отпадъчните производствени води операторът „Вратица - Враца” АД, гр. Враца има 

изградена собствена пречиствателна станция. 

За да се намалят количествата на депонираните отпадъци от м. март 2014г., на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра, има изградена 

и функционира сепарираща инсталация. 

Община Оряхово, оператор на регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и 

Кнежа е в процедура по актуализация на КР №249/2008г., след която ще се разреши 

увеличаването на капацитета на действащата в момента Клетка 1 с 24 320т. 

Във връзка с публикувано Решение 2013/163/ЕС за формулиране на заключения за 

най-добри налични техники (НДНТ) при производство на цимент, вар и магнезиев 

оксид, „Холсим (България)” АД, с.Бели извор, оператор на инсталация за производство 

на цимент е извършил подмяна на редуциращия агент-гранулирана урея в инсталацията 

за намаляване на емисиите от азотни оксиди към изпускащо устройство №1с амонячна 

вода. Подменен е и типа на филтърните материали на всички ръкавни филтри на които 

се извършва периодичен мониторинг („малките”  ръкавни филтри). 

Важен етап от извършването на плановите проверки на инсталации с издадени КР 

е подготовката й: изготвяне на чек листи с контролираните условия, анализиране на 

наличната информация за инсталацията – необходимост от промяна условията в КР, 

резултати от собствен мониторинг, резултати от предишни планови и непланови 

проверки. При констатирано неизпълнение на условие/я или несъответствия, с 

констативния протокол от проверката се дават задължителни предписания за 



20 

 

отстраняване на пропуските, с конкретни срокове и отговорници за изпълнение. Копие 

от съставения протокол се представя на оператора за изпълнение на дадените 

предписания. Процедурата се счита за приключила след изготвяне, съгласуване и 

публикуване на интернет страницата на инспекцията доклад от извършената проверка. 

Планува се през 2017 г. да се извършат проверки на 8 броя оператори с издадени 

КР.  

През изминалата 2016 г. година не са констатирани случаи на причинени 

екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ. В тази връзка не са издавани заповеди за 

прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.  

 За 2017 г. са планувани 13 бр. проверки по прилагане на разпоредбите на 

ЗОПОЕЩ. 

В резултат от провежданият контрол, консултации с операторите, разяснителни и 

информационни кампании, може да се твърди, че почти всички оператори вече 

познават, прилагат и спазват изискванията на действащата нормативна уредба. 

Регионална инспекция по околна с РИОСВ- Враца извършва контрол по условията на 

издадени от Министъра на околната среда и водите разрешителни по ЗООС на обекти с 

класификация “висок рисков потенциал“ и на обекти с „нисък рисков потенциал“ по 

реда на глава седма, Раздел І на ЗООС. При осъществяването през 2016г. на контрол на 

обектите с издадени разрешителни се установи спазване на въведените системи за 

управление на мерките за безопасност. 

Планирането на проверките за 2017г. е направено след системна оценка на риска 

въз основа на обобщен анализ на следните индикатори на въздействие- изпълнение на 

условията в разрешителните, прилагането на системата за управление на мерките за 

безопасност, ниво на съответствие, получени сигнали/жалби, възникнали аварийни 

ситуации, количество на химикалите, процеси в предприятията, АУАН, ПАМ и др. 

Обектите, попадащи в обхвата на Глава седма, раздел І на ЗООС, съответстващите им 

рискове и честотата на проверки са представени в т.2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти. 

Въз основа на направената оценка на риска е изготвен годишен план за контролната 

дейност на комисията по чл. 157а от ЗООС през 2017г.   

 

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР 

На територията на РИОСВ – Враца през 2017г. има 8 броя оператори с издадени 9 

броя КР: 

№
 П

О
 Р

Е
Д

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ОПЕРАТОРА 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА 

ИНСТАЛАЦИЯТА 

И 

СЪОРЪЖЕНИЕТО 

 

№ НА 

КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

РИСК 

 

 

ПЕРИОД

НА 

ПРОВЕР

КИТЕ - 

годишно 

1 2 3 4  5 6 

 1  

 

 

 

 

„Екопроект” ООД, 

гр.Враца 

 

Регионално депо за 

неопасни отпадъци на 

общините Враца и 

Мездра (т. 5.4 от 

Приложение № 4 на 

ЗООС) 

5-Н1/2010 г. 

 

Актуализирано с 

решение  

№5-Н1-И0-А1-

ТГ1/2013г. 

Висок 

 

1 

2. Община Оряхово 

 

Регионално депо за 

неопасни отпадъци на 

общините Оряхово, 

249-Н0/ 2008г. 

Актуализирано с 

решение  

Висок 

 

1 
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Вълчедръм, Козлодуй, 

Хайледин, Мизия, 

Бяла Слатина, 

Борован, Кнежа (т. 

5.4 от Приложение № 

4 на ЗООС) 

№249-Н0-И0-

А1/2012г. 

3. „Холсим 

(България)”АД, 

с.Бели извор 

Инсталация за 

производство на 

циментов клинкер (т. 

3.1 от Приложение № 

4 на ЗООС) 

75-Н1/ 2009 г. 

Актуализирано с 

решение  

№75-Н1-И0-

А2/2015г. 

Висок 

 

1 

   

4. 

„Яйца и птици”АД, 

гр.Мизия, площадка 

Козлодуй 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на птици 

(стокови носачки), 

включваща:  

6 броя халета с № 1, 2, 

3, 4, 5 и 6  (т. 6.6 “а” 

от Приложение № 4 

на ЗООС) 

259-Н0/ 2008г. 

Актуализирано с 

решение  

№259-Н1-И0-

А1/2012г. 

Среден 

 

1 

5. „Стройкерамика”АД, 

гр.Мездра - цех 

Мездра 

Инсталация за 

производство на 

тухли чрез изпичане в 

рингова пещ (т. 3.5 

от Приложение № 4 

на ЗООС) 

70/2005г 

 

Среден 

 

1 

6. „Стройкерамика”АД, 

гр.Мездра - цех 

Враца 

Инсталация за 

производство на 

тухли чрез изпичане в 

рингова пещ (т. 3.5 

от Приложение № 4 

на ЗООС) 

71/2005г 

 

Нисък 

 

3 

7. ,,Вратица-Враца” АД, 

гр. Враца 

 

Инсталация за 

предварителна 

обработка и багрене 

на текстил:  

 предварителна 

обработка и 

багрене на 

текстил, 

включваща 

дейностите: 

- - изваряване; 

- - химическо 

избелване, 

 багрене, 

включващо: 

- - багрене на 

текстил; 

- - печатене на 

135/ 2006г. 

Актоализирано с 

решение  

№135-Н0-И0-

А1/2013г. 

Среден 

 

1 
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текстил с 

пигментни 

багрила 

(т. 6.2 от 

Приложение № 4 на 

ЗООС) 

8. „Метизи”АД, 

гр.Роман 

Инсталация за 

производство на 

стоманени телове, 

стоманени въжета, 

арматурни снопове, 

пирони, сита и сапани, 

включваща:  

- -Повърхностна 

обработка на 

метали чрез 

химични 

процеси (т. 2.6 

от 

Приложение № 

4 на ЗООС) 

- Обработване на 

черни метали в 

2 Агрегата за 

горещо 

поцинковане 

на телове и 

полуфабрикат 

(т. 2.3 (в) от 

Приложение № 

4 на ЗООС) 

78/2005 г. 

Актуализирано с 

решение  

№78/-Н0-И0-

А1/2011г. 

 

Среден 

 

1 

9. „МЕЙ-ТУ” ЕООД, 

гр.Враца 

 

Инсталация за 

интензивно 

отглеждане на птици с 

повече от 40 000 

места  

(т. 6.6 “а” от 

Приложение № 4 на 

ЗООС) 

256-Н0/ 2008г., 

изменено с Решение 

№256-Н0-И0-

А0/2015г. 

Среден 

 

1 

 

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обектите  

№ 

Наименование 

на оператора 

(ЮЛ, ЕТ) 

седалище и 

адрес на 

управление 

Наименование 

на обекта, 

населено място 

Номер на 

Разрешител

но за 

предприятие 

с висок 

рисков 

потенциал 

Класификация на обекта 

съгласно чл. 103 от ЗООС 

Честота 

на 

проверка 

Степен на 

опастност 

(Н/С/В) 

Висок 

рисков 

потенциал 

Нисък 

рисков 

потенциал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
„Булгартранзг

аз” ЕАД, 

Подземно 

Газово 

№ 

124/2008г. 
x  1 В 
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бул. “Панчо 

Владигеров” 

№ 66  гр. 

София 

Хранилище  

“ЧИРЕН”, с. 

Чирен, общ. 

Враца,     

 обл. Враца 

2 

“КАМИБО” 

ЕООД 

ж.к. 

“Надежда”, 

бл. 155, 

 гр. София 

 “КАМИБО” 

ЕООД- ТП 

“ХИМЕНЕРГ

О”, 

Източна 

индустриална 

зона, 

 гр. Враца, 

 общ. Враца,    

обл. Враца 

№98/2008г. x  1 В 

3 

“АЕЦ 

Козлодуй” 

EАД,  

 гр. Козлодуй, 

общ. 

Козлодуй, 

обл. Враца 

“АЕЦ 

Козлодуй” 

ЕАД,   

 гр. Козлодуй,  

общ. 

Козлодуй, 

 обл. Враца 

№ 114/2008

г. 
x  1 В 

4 

“Никас” ООД,                    

бул. “Цар 

Борис III” 

№126, 

гр. София 

“Никас” 

ООД-

Складова и 

Производстве

на база за 

взривни 

материали, 

с. Лиляче, 

общ. Враца,     

обл. Враца 

 № 

111/2008г.о

тменено с 

Решение 

№148/28.07

.2016г. на 

МОСВ 

 х 1 С 

5 

„Петролна 

база- 

предприятие 

за приемане, 

съхранение и 

търговия с 

петролни 

продукти“- гр. 

Враца, с 

оператор 

„ДМВ“ ООД- 

Русе. 

Промишлена 

зона на гр. 

Враца, 

ул.“Христо 

Смирненски“

№ 9 

Потвържде

ние на 

ДППГА, 

изх .№ В-

606/13.06.1

6г. на 

РИОСВ-

Враца 

 х 1 В 

 

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен 

ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС 

В  обектите се спазват политиките по отношение на безопасната експлоатация на 

предприятието, прилагат процедури  за периодична оценка ефективността и 

адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. В обектите се  
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предприемат всички необходими мерки  за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях. През отчетния период, на 

територията на РИОСВ- Враца, няма регистрирани случаи на големи аварии с опасни 

вещества.  

Дружествата са разположени на обособени площадки към различни населени 

места. В близост едно до друго са разположени единствено  “КАМИБО” ЕООД- ТП 

“ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца    и „ПЕТРОЛНА БАЗА ВРАЦА“, с оператор „ ДМВ“, гр. 

Русе ( на около 1200 м).  

 

2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове 

или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от 

голяма авария в тези предприятия/съоръжения 

И петте СЕВЕЗО обекта на територията на област Враца могат да се определят 

като потенциално опасни при евентуални рискови външни въздействия (природни 

бедствия, терористични актове и др.). 

1. “АЕЦ Козлодуй” EАД,  гр. Козлодуй, общ. Козлодуй; 

2. „Булгартранзгаз” ЕАД,  гр. София - „Подземно Газово Хранилище“ЧИРЕН”,         

с. Чирен, общ. Враца; 

3. “КАМИБО”ЕООД, гр. София - “КАМИБО” ЕООД - ТП “ХИМЕНЕРГО”, гр. 

Враца / източна индустриална зона /, общ. Враца; 

4. “Никас” ООД, гр. София - Складова и производствена база за взривни материали, 

с. Лиляче, общ. Враца; 

5. „ПЕТРОЛНА БАЗА ВРАЦА“, с оператор „ ДМВ“, гр. Русе 

 

3. Изпълнение на плана за преходната година 

 

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 

Общата цел за 2016г. бе подобряване качеството на атмосферния въздух на 

територията на област Враца, чрез предотвратяване или ограничаване на вредните 

емисии изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, както и 

намаляване на неорганизираните емисии. 

Специфични цели са: контрол на инсталации, източници на замърсяване на 

атмосферния въздух, намаляване нивата на емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обектите и спазване на изискванията, поставени в 

законодателството по опазване чистотата на въздуха. 

Приоритетно при изготвянето на плана бяха включени предимно обекти с 

източници на емисии, при които е регистрирано превишаване на нормите за 

допустими емисии през предходни години и в съответствие с изискванията на Закон 

за чистотата на атмосферния въздух и Наредба №6 за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници. 

Друга цел, е подпомагане и съдействие на община Враца за разработване и 

приемане на актуализираната програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух. 

През 2016г. можем да отчетем известно намаление на регистрираните превишения 

на средноденонощната норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м3) по показателя ФПЧ10  от АИС 

“ЖП Гара”- Враца – 78 бр., като регистрираните превишения през 2015г. са 88 бр.. 

Превишенията са регистрирани основно през отоплителния сезон, което се дължи на 

използваните твърди горива в битовия сектор и специфичните метеорологични 

условия. РИОСВ - Враца осъществява контрол по изпълнение на заложените мерки.   
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С осъществения контрол по прилагането на Наредба № 16 за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване и превоз на бензини, Наредба за ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти и Наредба №7 за норми на допустими емисии на 

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

въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, е 

ограничено изпускането на емисии на летливи органични съединения в атмосферния 

въздух при дейностите свързани със съхранение, товарене и разтоварване на бензини 

и разпространението и употребата на продукти за нанасяне на покрития със 

съдържание на органичен разтворител. 

По показателя шум излъчван в околната среда, измерените стойности в 

контролираните дружества през 2016г. не надвишават граничните стойности, съгласно 

Наредба № 6 от 26.06.2006г. 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. 

След въвеждането в експлоатация на новите пречиствателни станции за 

отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй се допринася 

за постигане на добро химично и екологично състояние на повърхностните и 

подземните водни тела, чрез намаляване на замърсяването им с непречистени 

отпадъчни води от битови и промишлени източници.  

До минимум е сведено заустването на отпадъчни води във водни обекти без 

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

което допринася за по-качествен контрол наа дейностите емитиращи замърсители във 

водни обекти. 

Основните цели, които са постигнати през измъналата година по отношение  

управление на отпадъците са отразени в следните няколко аспекти: 

 Изпълнение на задълженията на кметове на общини по чл. 19 от ЗУО за 

осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинства в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други в населени места 

с население, по-голямо от 10 000 жители на тертиторията на общината; 

 Засилени са мерките по предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища и замърсяването на  

речните легла и прилежащи им територии; 

 Ограничен е броя на обектите извършващи нерегламентирани дейности по 

третиране на отпадъци на площадки, неотговарящи на нормативните изисквания.  

 В резултат на по-често извършване на проверки на площадките за ОЧЦМ и 

МРО, значително се е подобрил начинът на съхранение и третиране на тези видове 

отпадъци. 

Основната цел - предотвратяване замърсяването и увреждането на почвата като 

основен компонент на околната среда се постига чрез  участие в комисиите по чл.17, 

ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и  извършване на проверки 

на място и предприемане на съответни действия при констатирани нарушения както и 

извършване на последващ контрол. 

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването чрез извършване на 

проверки в обекти с издадени комплексни разрешителни; 

 Общата цел на дейността е недопускане на значително отрицателно въздействие 

върху почви, води и водни тела, и защитени видове и природни местообитания. Чрез 
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web страницата на инспекцията се осъществява обратна връзка с операторите и 

обществеността. Предоставена е необходимата информация за заинтересованите 

страни. Извършена е проверка на всички включени в плана за контролна дейност 

оператори. 

Целта на превантивния контрол е чрез извършване на проверките да се постигне 

изпълняване на заложените условия в издадените решения по ОВОС/ЕО и в решенията 

по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, като при издаването 

им се отчитат особеностите на всеки конкретен случай по отношение, мащабност, 

капацитет, местоположение, кумулативно въздействие. 

За 2016 г. са извършени всички заложени планови проверки в плана - на място и 

по документи. Извършени са и извънпланови проверки свързани с подадени заявление 

за правна сила на издадени от инспекцията Решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС/ЕО и необходимост от проверка по документи. 

Наблюдава се изпълнение на заложените условия в решенията. По-голяма част от 

ИП, които от своя страна са с разностранен характер, са в подготовка на 

документацията по осъществяването им. 

След внасяне от възложителите на уведомления за ИП/ПП, писма и др. от 

направлението е отговорено в срок, регламентиран съгласно изискванията на 

нормативната уредба, както и всички Решения и становища от направлението също са 

издадени в срок. 

За изминалата година преобладават инвестиционни предложения по отношение 

на обекти свързани с интензивно животновъдство, интензивно риборазвъждане, 

мелиоративни дейности, урбанизирано развитие, включително строителство на 

търговски центрове и паркинги, кариери, пренос  на електроенергия по надземни 

кабели. Намален е интересът на възложители в региона към реализирането на 

инвестиционни предложения, касаещи възобновяеми енергийни източници, площадки 

за скраб.  

Общата цел, касаеща биологичното разнообразие е опазване на защитените 

растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата, както и тези 

които са обект на ползване и търговия. 

Относно опазването на лечебните растения е осигуряване на устойчиво ползване, 

а специфичната е подобряване условията в билкозаготвителните пунктове. Това доведе 

до редуциране броя на пунктовете чрез изключване от пазара на билкозаготвителите, 

изкупуващи кампанийно билки с висока пазарна цена, водещо до преексплоатация на 

находищата на съответната билка и неустойчиво ползване. 

Проверени са всички билкозаготвителни пунктове, извършващи събиране и 

първична обработка на лечебни растения. Извършен е контрол и на общинските 

администрации и ДГС, относно издаваните от тях документи за ползване на лечебни 

растения и предприетите мерки за устойчиво ползване на находищата.  
Всички заложени в плана за контролната дейност за 2016 г. проверки на рисковите 

защитени територии са извършени. 

Относно Европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е 

Националната екологична мрежа, основната цел е доизграждане, поддържане и 

управление, с цел осигуряване на  териториална защита, опазване, съхранение, 

укрепване и възстановяване на местообитания, видове, екосистеми и генетичен 

материал.  

Специфичните цели са осъществяването на превантивен контрол на всички 

предвидени за реализация дейности, чрез процедурата по Оценка за съвместимостта, 

съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и последващ контрол по 
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реализацията на тези дейности, както и контрол по спазване на режимите и забраните 

за съответните защитени зони, определени със заповедите за обявяването им.  

През изминалата година са извършени всички заложени проверки. Не са 

констатирани нарушения. 

 

3.2. Входни, изходни данни и резултат 

Общият брои обекти, подлежащи на контрол на територията, контролирана от 

РИОСВ - Враца е 1078 бр. През 2016г. планирани за контрол обекти са  били 541 бр., от 

които са проверени 535 бр. Това съставлява 99,00% изпълнение на плана. Не са 

проверени 6 бр. обекта, които са преустановили производствената си дейност, в т. ч. 

площадки за дейности с ОЧЦМ за които през годината са влезли в сила Решения за 

прекратяване на дейност. 

За периода са извършени общо 1081 бр. проверки от 16 бр. експерти, като за всяка 

от тях е съставен протокол. Извършените планови проверки са 624 бр. 

През отчетния период на 106 бр. обекти е планирано да се извършат комплексни 

проверки. 100 % от планираните комплексни проверки са изпълнени, като за всяка 

проверка своевременно е изготвен доклад, който е качен на интернет страницата на 

РИОСВ. Комплексният подход при извършване на проверките дава възможност за по-

добра координация между експертите и цялостен поглед върху дейността на 

контролираните инсталации. 

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

извършени 8 бр. планови проверки по изпълнение на условията поставени в КР, 7 бр. 

извънредни проверки по изпълнение на дадени предписания.  100 % от планираните 

проверки на оператори с КР са изпълнени, като за всяка проверка има изготвен 

констативен протокол. Докладът за резултатите от проверката е качен на интернет 

страницата на РИОСВ и изпратен на оператора.  

През годината са извършени общо 457 бр. извънредни проверки, което 

представлява 42,28 % от общо извършените проверки. През отчетния период са дадени 

общо 216 бр. предписания за пропуски и нарушения на екологичното законодателство. 

През 2016г. от експерти на РИОСВ - Враца своевременно са извършени  

постъпили 100 бр.  проверки по постъпили жалби и сигнали. За направените 

констатации по време на проверките и резултатите от предприетите мерки, 

жалбоподателите са информирани. Ежемесечно са изготвени справки за приети сигнали 

по „Зеления телефон”, „дежурния телефон“ и електронна поща в РИОСВ – Враца, 

които са качени на интернет страницата на инспекцията.  

През годината постъпилите сигнали се отнасят основно за наличие на неприятни 

миризми в различни райони на гр. Враца. При извършените проверки е констатирано, 

че се касае за миризми от канализационната система на града и от ПСОВ-Враца, 

вследствие некачествено изпълнени дейности по реализация на проект: „Интегриран 

проект за водния цикъл на гр. Враца“ и закъснение в сроковете по реконструкция и 

модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води. 

Значителна част от сигналите се отнасят до замърсяване с отпадъчни води, торов 

отпад, както и замърсяване със смесени битови и биоразградими отпадъци в по-малките 

населени места. Основна причина за констатираните нарушения е нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води поради липса на изградени канализационни системи на 

населените места, недостатъчна сметосъбираща и сметоизвозваща техника, както и 

липсата на отредени площадки за компостиране на биоразградими отпадъци.  

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

проверки на пътната инфраструктура, на фирми относно заплащане на продуктови 
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такси за пуснатите на пазара опаковани стоки,   както и по заповед на областния 

управител, структурите на МВР, Районна прокуратура  и други. 

Екологичните проблеми за решаване пред експертите и специалистите от 

направление БРЗТЗ са устойчиво и дългосрочно управление на защитените територии и 

регулирано ползване на биологичните ресурси. 

 

 3.3. Оценка 

Плана за контролната дейност на РИОСВ-Враца за 2017 г. е изготвен след 

направен анализ на цялостната контролна дейност през 2016 г., наличния човешки и 

финансов ресурс, нормативните изисквания, както и на обектите и инсталациите. 

Достигната е висока ефективност при изпълнение на годишния план за контролна 

дейност, въпреки значителния брой извънредни проверки през годината, извършени с 

по-малък брой експерти. Изпълнението на плана за 2016г. потвърждава, че е създадена 

добра организация за своевременното провеждане и на плановите и на извънредните 

проверки. Прилагат се мерки за текущо следене степента на изпълнение на плана от 

всяко направление и своевременно наваксване на забелязаното изоставане.  

Планът, касаещ контролната дейност, по отношение на компонент “Въздух” и  

фактор “Шум”, е изпълнен напълно през 2016г. Изпълнен е графика за извършване на 

контролни измервания на емисии от неподвижни източници през 2016г. /заложени  7бр. 

обекти, емисионен контрол е извършен и на 7-те бр./  

       Осъществен е  контрола на  обектите заложени в годишния график за извършване  

на контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени 

източници през 2016г. /заложени  15бр. обекти, мониторинг е извършен и на 15-те бр./ 

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

прилагане на законодателството по отношение на флуорираните парникови газове.  

Въведени в експлоатация са три нови пречиствателни станции за отпадъчни води 

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

въздействие върху повърхностните и подземните водни тела. След възникнали 

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

технологичен режим и постигат необходимата степен на пречистване.  

Проблем има единствено при експлоатацията на ПСОВ-Бяла Слатина поради 

факта, че в старите неремонтирани клонове от канализационната система на града се 

инфилтрират големи количества подпочвени води, които са замърсени с нитрати. Това 

затруднява работата на биологичното стъпало на ПСОВ и е пречка за постигане на 

индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешителното за заустване по 

показатела „общ азот“. От страна на Община Бяла Слатина и „ВиК“ ООД, гр. Враца се 

извършва обследване на канализационната система на града с цел решаване на 

проблема. 

Своевременно са извършени проверки по жалби и сигнали за замърсяване на 

водни обекти, като жалбоподателите са уведомени за направените констатации. При 

необходимост са сезирани и други институции /общини, БДДР - Плевен и др./, имащи 

отношение към проблема, за извършване на съвместни проверки. 

Извършената контролна дейност по управление на опасните химични вещества и 

смеси и предотвратяване на последствията при евентуални промишлени аварии  при 

работа с тях показва, че поставените  цели за 2016г. са изпълнени, като са достигнати 

оптимални резултати от контролната дейност на направлението. Планът за контролна 

дейност в направление „Опасни химични вещества и управление на риска“ е изпълнен 

на 100%. 

В изпълнение на заложените цели в ОВОС и ЕО, с извършване на превантивния 

контрол заложен в условията на издадените Решения по ОВОС/ЕО се постигат 
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приоритетите за недопускане на замърсяване на околната среда над допустимите норми 

в региона. 

 Постигнати са и целите на ОВОС и ЕО за осигуряването на високо ниво на 

защита и опазване на околната среда, допринасяне постигането на екологичните 

съображения в процеса на подготовка и одобряване на ИП/ПП.  

 

4. Планирано изпълнение за годината 

 

4.1. Приоритети 

Приоритет за 2017 г. в дейността на РИОСВ- Враца е засилен контрол на 

операторите, на които са налагани санкции и/или съставяни актове и наказателни 

постановления за нарушения на екологичното законодателство.  

Друг основен приоритет е изпълнение на утвърдения график за извършване на 

контролни измервания на емисиите от неподвижни източници през 2017г. (до момента 

в РИОСВ не е постъпил утвърден график за ЗИК). В графика са заложени 16бр. обекта, 

24бр. подобекти, като са спазени изискванията ЗЧАВ и на Наредба № 6 за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници. 

Друг важен приоритет е осъществяване на контрола на  обектите заложени в 

годишния график за извършване на контролни измервания на нивата на шум, излъчван 

в околната среда от промишлени източници през 2017г. /заложени 16бр. обекта/. 

Намаляване на емисиите на ЛОС чрез контрол, относно спазването на нормите за 

максимално съдържание на ЛОС и етикирането на продуктите в обхвата на Наредбата 

за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на 

органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и 

контрол на обекти с дейности в обхвата на Наредба № 7; 

Проверки на бензиностанции, във връзка с експлоатацията и използването на 

оборудването, съгласно изискванията на Наредба № 16, като през 2017г. ще се 

извършват проверки на обектите във връзка с влезлите в сила изисквания за оборудване 

на съоръженията със системи съответстващи на Етап ІІ на улавяне на бензиновите 

пари; 

Контрол на обекти с хладилни и климатични инсталации, както и фирми 

извършващи сервизна дейност попадащи в обхвата на Наредба за установяване на 

мерки по прилагане н Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават 

озоновия слой и Регламент (ЕО) 517 /2014 относно някои флуоросъдържащи парникови 

газове; 

По отношение управлението на водите на територията на РИОСВ-Враца 

приоритетите са следните: 

 Ефективен контрол върху работата на новоизградените селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води на гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина, гр. 

Мездра, както и на ПСОВ-гр. Враца, която е в процес на реконструкция; 

 Контрол върху всички обекти, притежаващи разрешителни за заустване на 

отпадъчни води и комплексни разрешителни; 

 Контрол на инсталациите с изградени локални пречиствателни станции за 

отпадъчни води, заустващи във водни обекти и/или в канализационните системи на 

населените места. 

Основен приоритет през годината ще бъде засиленият контрол върху дейностите 

по управление на отпадъците в региона и по конкретно: 

 Функционирането на регионални системи за третиране на отпадъци; 

 Почистването на незаконни сметища на територията на общините; 
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 Предотвратяването на замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите 

им територии; 

 Ефективното функциониране на системите за разделно събиране и последващо 

третиране на масово разпространени отпадъци; 

 Изграждането и реалното функциониране на системи за разделно събиране и 

последващо третиране на строителни отпадъци; 

 Лицата, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, 

лицата, събиращи и разкомплектоващи излезли от употреба моторни превозни 

средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 

употреба батерии и акумулатори; 

Акцент на контролната дейност в направление управление на отпадъците ще  

бъде синхронизиране дейностите на площадките и операторите, притежаващи 

документи по чл. 35 от ЗУО с въведените промени и нови изисквания в 

законодателството през  м. декември 2016 г. в указаните срокове. 

 По компонент „почви” е извършена обобщена оценка на риска на всички обекти,  

подлежащи на контрол, като основни приоритети са контрол на земеделски източници 

във връзка с правилното съхранение на пресния торов отпад, както и на  складове и 

площадки с Б-Б кубове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита с цел недопускане на замърсяване на почвите с ПРЗ. 

През 2017 г. ще бъде осъществен контрол върху изпълнението на условията, 

поставени със съответните КР на 8 броя оператори. Ще се обърне по-голямо внимание 

и засили контрола спрямо оператори, при които е констатирано несъответствие с 

условията в КР при проверките от 2016 г., давани са предписания или са съставени 

АУАН. 

Превантивен контрол по изпълнение на задълженията и отговорностите на 

операторите към ЗОПОЕЩ с цел недопускане на ЕЩ върху защитени видове и 

природни местообитания, води и водни тела и почви. С приоритет през 2017 г. ще бъде 

контрол на операторите, които са включени в Публичният регистър по ЗОПОЕЩ през 

2016г., предимно фирми и обекти третиращи отпадъци, на които са издадени 

разрешителни документи в обхвата и на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Ще 

се акцентира върху популяризиране сред отговорните лица на възможността за 

сключването на застраховки за екологични щети, съгласно разпоредбите на ЗОПОЕЩ, 

като финансов инструмент за обезпечаване изпълнението на превантивните и 

оздравителните мерки. 

Приоритетите за контрол на РИОСВ- Враца в областта на управление на опасните 

химични вещества включват: 

 Проверка на всички ПСВРП /предприятия с висок рисков потенциал/, 

Разрешителните издадени по реда на глава VII  от Закон за опазване на околната среда; 

 Проверки на всички ПСНРП /предприятия с нисък рисков потенциал/; 

 Контрол  по изпълнение на изискванията за  регистрация на химични вещества в 

самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (EО) №1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) . 

 Изготвяне на  актуална информация относно химичните вещества и смеси  

(независимо дали са класифицирани като опасни или не опасни), които са пуснати на 

пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или изнесени от всички фирми 

на територията на РИОСВ-Враца; 

 Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP) относно 

класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси; 

 Контрол по изменение на Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕО) 850/2004 

относно устойчивите органични замърсители (УОЗ); 
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 Контрол по изпълнението на Регламент (ЕС) №649/2012 (PIC) относно износа и 

вноса на опасни химикали; 

 Проект REF-5, контрол по изпълнение на сценариите за експозиция (СЕ) и 

разширените ИЛБ /информационни листи за безопасност/ . 

 Контрол върху реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси в съответствие с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси; 

Приоритетите за 2017г. в дейността на направление ОВОС и ЕО са контрол на 

условията в решенията по ОВОС издадени от МОСВ (касаещи ИП на територията 

контролирана от РИОСВ-Враца) и РИОСВ - Враца за инвестиционни предложения 

които са на етап реализация и/или предстоящо въвеждане в експлоатация; контрол на 

Решения с които е преценено да не се извършва ОВОС/ЕО за инвестиционни 

предложения, които в срок 5 години от датата на издаването на съответните Решения не 

е започнало осъществяването им. 

Предвид характера на превантивната дейност, с цел недопускане на възникване на 

отрицателно въздействие върху околната среда и имайки предвид заложените условия 

и мерки на най-ранен етап за съобразяване при реализиране на инвестиционното 

предложение, приоритетите за контрол от направлението, са определени с насока към 

обекти с ниво “висок риск” и “среден риск”. 

Един от приоритетите през настоящата година е изпълнение на дейности във 

връзка с предстоящото изготвяне на заповеди за обявяване на защитените зони по 

Директивата за местообитанията, като - провеждане на разяснителни кампании по 

въпросите, свързани с мрежата Натура 2000, провеждане на обществени обсъждания на 

проекто-заповедите за обявяване на зони и по-конкретно на режимите и забраните, 

които ще бъдат въведени с тях. 

Определянето на съответните режими за дейности на територията на дадена 

зона, предвид спецификата и предмета й на опазване, е един от факторите за 

поддържане на благоприятния природозащитен статус на защитените зони.  

Друг приоритет, както и през предходните години, е осъществяване на редовен 

превантивен и последващ контрол на предвидените за реализация ППП и ИП, чрез 

процедурата по Оценка за съвместимостта, по реда на чл.31 от Закона за биологичното 

разнообразие, с цел  предотвратяване на възможните негативни въздействия. 

 

4.2. Цели 

Подобряване на качеството на атмосферния въздух и акустичната среда на 

територията, контролирана от РИОСВ- Враца, е основната цел, изпълнението на която 

е заложено пред експертите от направлението. Изпълнението следва да бъде 

постигнато чрез: 

 Проверки на ефективността на пречиствателни съоръжения, използване на 

екологични горива, оптимална работа на горивните и технологични инсталации. 

Намаляване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници. Ограничаване на изпусканите в атмосферния въздух 

неорганизирани емисии на вредни вещества от промишлените обекти. 

 Изпълнение на утвърден “График за извършване на контролни измервания на 

емисии на вредни вещества от неподвижни източници през 2017г.” и „График за 

извършване на контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от 

промишлени източници през 2017г.“ ; 

 Контрол по изпълнение на извършвания собствен мониторинг от страна на 

операторите /Собствени непрекъснати измервания и собствени периодични 

измервания/; 
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 Контрол по прилагането и изпълнението на мерките, заложени в плана за 

действие в Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми нива на фини прахови частици в атмосферния въздух, 

с цел подобряване на КАВ в гр. Враца и своевременна актуализация на същата; 

 Проверки на обекти в обхвата на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на 

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

бензини.  

 Проверки на обекти в обхвата Наредба № 7 за норми на допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в околната сред, главно в атмосферния 

въздух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации  и Наредба за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.  

 Проверки на обекти във връзка с влизането в сила на от 01.01.2015г. на  

Регламент № 517/2014. за флуоросъдържащите парникови газове и отмяна на 

Регламент № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за 

установяване на мерки по прилагане н Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой. 

 Контрол по условията в издадени Разрешителни за емисии на парникови газове 

– 6 бр. обекта. 

Основна цел при управлението на водите постигане на добро екологично, 

химическо и количествано състояние на повърхностните и подземни водни тела в 

териториалния обхват на РИОСВ-Враца, чрез ефективно прилагане на 

законодателството, посредством: 

 Осъществяване на завишен контрол на титулярите на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води и на операторите на инсталации с комплексни разрешителни; 

 Своевременно предприемане на необходимите дейности и действия при 

установени несъответствия; 

 Координация между органите и титулярите (операторите) на разрешителни при 

планирането на мерки за предотвратяване риска от възникването на залпови и/или 

аварийни ситуации; 

По отношение на управление на отпадъците през годината основна цел ще бъде:  

 Прилагането на приетите изменения и допълнения на Закона за управление на 

отпадъците през м. декември 2016 г,; 

 Почистване на нерегламентирани сметища и недопускане на последващи 

замърсявания,  

 Предотвратяване на замърсявания с отпадъци на речните корита и прилежащите 

им територии; 

 Повишаване на ефективното функциониране на системите за организирано 

събиране и транспортиране на битови отпадъци от всички общини в областта. 

 Контрол на инсталации и съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, на разделното събиране на отпадъци от опаковки и проверки на площадки, 

на които се извършват дейности с отпадъци ОЧЦМ и МРО.  

Основна цел е устойчиво управление на земите и предотвратяване замърсяването 

и увреждането на почвата като основен компонент на околната среда. Тя ще бъде 

осъществена при изпълнението на следните задачи: 

 Упражняване на контрол за поетапното закриване и рекултивация на 

съществуващите депа, които не отговарят на нормативните изисквания; 

 Екологосъобразно обезвреждане на продукти за растителна защита с изтекъл 

срок на годност; 
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 Контрол при извършването на производствени и други дейности за 

предотвратяване нарушение на функциите на почвите и замърсяване с вредни 

вещества. 

Важна цел е ограничаване на въздействието на опасни химични вещества и смеси 

върху човешкото здраве и околната среда, чрез: 

 Контрол  по изпълнение на изискванията за  регистрация на химични  

вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (EО) 

№1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH); 

 Контрол по изменение на Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕО) 850/2004  

относно устойчивите органични замърсители (УОЗ);Недопускане на наличие на 

устойчиви органични замърсители (УОЗ) в смеси и изделия, които подлежат на забрани 

и ограничения; 

 Контрол на изпълнението на изискванията за нотифициране на Европейската 

агенция по химикали по Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP); 

 Контрол върху спазване на реда и начина на съхранение на опасните химични 

вещества в складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични 

вещества и смеси; 

 Контрол върху спазване от страна на операторите на политиката за 

предотвратяване на големи аварии и условията в издадени разрешителни по ЗООС.   

Целта на плановите проверки в направление „ЕО и ОВОС“ е да се постига 

осъществяване на инвестиционните предложения при изпълнение на заложените 

условия, мерки и ограничения, определени в решенията по ОВОС, в решенията по 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, становищата по ЕО и 

решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

Обща цел е доизграждане, поддържане и управление на Националната 

екологична мрежа от защитени територии и зони, с цел обезпечаване на териториална 

защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове 

и генетичен материал и намаляване на загубата на биологично разнообразие, чрез: 

 Контрол по спазване на забраните на Закона за биологично разнообразие по 

отношение на защитени растителни и животински видове, опазване на вековни дървета 

– планирани 41 бр. проверки. 

 Контрол на билкозаготвителни пунктове, складове за билки, общини и ДГС;  

 Контрол на опитни полета и помещения за работа с ГМО в контролирани 

условия; 

 Сътрудничество с други компетентни органи, когато дейностите имат 

взаимосвързани или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато 

тяхната компетентност засяга един и същ обект или територия.  

 

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 

Плановите проверки са заложени в плана за контролната дейност на РИОСВ за 

годината, който се съгласува от Дирекция „Политики по околната среда” и се 

утвърждава от министъра на околната среда и водите. При планирани проверки, 

включени в утвърдения от Министъра на околната среда и водите годишен план за 

контролната дейност е регламентиран редът, отговорностите и документирането на 

дейностите по подготовката, извършването на проверката и последващите действия на 

експертите от специализираната администрация в РИОСВ- Враца. 
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Планираните контролни дейности за 2017 г. в настоящия план са съобразени с 

наличния човешки ресурс от експерти и действащите законови и подзаконови 

нормативни актове. 

Текущият контрол ще се осъществява чрез извършване на планови и 

извънпланови проверки. Проверките ще се извършват по документи и чрез посещение 

на място. При извършване на проверка на място задължително присъства представител 

на ръководството на обекта или оторизирано от него лице. За комплексните проверки 

се определя координатор, който организира, извършва и отчита проверката, съгласно 

одобрената методика от МОСВ.  

При констатирани несъответствия се дават задължителни предписания, с 

посочване на отговорни лица и поставяне на срокове за изпълнение. Експертът, дал 

предписанието следи за изпълнението му, като извършва допълнителна проверка на 

място или документална проверка. След изтичане на сроковете и констатирано 

неизпълнение се предприемат административно-наказателни действия. 

Плановите проверки се планират за период от една седмица, като в повечето 

случай, приоритетно се проверяват фирмите с по-висок риск за околната среда. 

Извънплановите проверки /жалби, сигнали, последващ контрол и др./ се 

извършват в законоустановения срок, като също се плануват предварително и ако 

маршрута позволява се комбинират с планови проверки. При необходимост се ползват 

експерти от други институции, имащи отношение по описаните проблеми. 

В РИОСВ-Враца се прилага ротационен принцип при осъществяването на 

контролната дейност. За целта са актуализирани Вътрешните правила за планиране и 

отчитане на контролната дейност на РИОСВ-Враца, като е създаден отделен раздел 

регламентиращ прилагането на ротационен принцип при осъществяването на 

контролната дейност. 

Обектите подлежащи на контрол по два и повече компоненти са предмет на 

Комплексни проверки. 

За всяка комплексна проверка се определя координатор, който ръководи 

цялостното извършване на проверката, съставя констативния протокол, проследява 

изпълнението на дадените предписания, изготвя доклад за извършената проверки и при 

необходимост инициира административно- наказателно производство. За извършването 

на всяка комплексна проверка, Директора на РИОСВ- Враца издава нарочна Заповед, с 

която определя поименно екипа експерти участващи в нея. 

 

4.4. Процедури за сътрудничество и координация  с други контролни органи 

С цел повишаване на ефективността на контрола и постигане на по – добри 

резултати, част от проверките, в зависимост от спецификата на проверяваните обекти, 

се извършват съвместно със служители и от други регионални структури.   

Проверките, при които се налага участие на контролни органи от други 

институции, се планират предварително, като се определя точна дата за проверката и 

координатор на проверката. Съставя се един констативен протокол, независимо от броя 

на институциите, като координатора предоставя копие от Протокола на всички 

заинтересовани страни. В доклада се описват и констатирани нарушения на 

законодателството, което е от компетенциите на тези институции.  

Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните 

разрешителни се извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски 

район”. 

Контролът по изпълнение на задълженията на операторите, на които е издадено 

разрешително  по чл.104, ал.1 от ЗООС, се осъществява от комисии съставени от 

представители на  териториалните и регионалните структури на: Министерството на 
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околната среда и водите,  Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда“ и  представители на Кметовете на общините. 

Членовете на комисиите са поименно изброени в Заповед на министъра на околната 

среда и водите. За всяка проверка, участниците в нея и фирмата/предприятието се 

уведомяват предварително. За извършената проверка се съставя Констативен протокол, 

който се подписва от представителите на контролните органи и от представителя/ите  

на проверяваният обект. След оформяне на Констативен протокол се изготвя Доклад до 

Министъра на околната среда и водите. 

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

Указания за координация и комуникация междумежду регионалните инспекции по 

околна среда и водите и басейновите дирекции за съвместни действия при извършване 

на проверки, утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015г. на Министъра на околната 

среда и водите. 

При възникнали аварийни ситуации се прилагат Указания за действия при 

възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на 

околната среда, утвърдени със Заповед № РД-585/11.08.2015г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

С цел по-добра координация ежегодно се изготвят съвместни графици с 

Регионална лаборатория-Враца към ИАОС-София, за мониторинг по отделните 

компоненти и фактори, които се утвърждават от директора на РИОСВ-Враца. 

Регулярно се провеждат  работни срещи на експерти от РИОСВ Враца с кметове 

на общини и експерти  от общинската администрация. Проведените срещи са във 

връзка с изпълнение на  целите и приоритетите на РИОСВ Враца за добра пряка и 

обратна връзка в работата на Инспекцията с общините от териториалният й обхват – 

област Враца, в изпълнение  изискванията на стандартите, заложени в МОСВ по 

Системата за управление на качеството.  

 

4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана 

В РИОСВ-Враца е въведена система за оценка и управление на риска, която е 

непрекъснат процес по определяне, оценяване и наблюдение на различните видове 

рискове, които могат да повлияят върху постигането на стратегическите и 

оперативните цели на инспекцията, включително и за изпълнение на годишния план за 

контролна дейност на инспекцията.  
Процедурите за преглед на плана обхваща действия, относно стриктно попълване на 

регистъра за извършените проверки и дадени предписания и предприети административно – 

наказателни мерки, както и предприемане на превантивни и коригиращи действия за постигане 

целите и показателите от плануваните проверки. 

За осигуряване изпълнението на плана и осъществяване на по-добра координация 

между експертите при комплексните проверки в РИОСВ – Враца всяка седмица се 

изготвя план-график за предстоящите проверки, като се съвместяват извънредни и 

планови проверки според посоката и приоритетите им, с цел оптимизиране на 

разходите. 

Планирането на проверките е осъществено по тримесечия. Това налага 

допълнително координиране и планиране на проверките в рамките на всеки месец от 

периода. От тук произтича необходимостта за ежемесечен преглед на изпълнението на 

плана, което включва: 

 Началник отделите изготвят справка за реализираните проверки ежемесечно; 

 При необходимост изготвят мотивирано предложение за промени в графика, в  

рамките на тримесечието; 

 При изготвянето на месечните отчети за дейността на РИОСВ - Враца се отчита 
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изпълнението на плана, срещнати трудности, предлагат се мерки за преодоляване на 

проблемите. 

Всеки експерт в своето направление има задължение да следи за изпълнение на 

този план, сроковете на проверките и да дава предложения за изготвяне на седмичния 

график за контрол на инспекцията. Извършените проверки се отразяват в общ списък 

на всички контролирани от РИОСВ обекти. Директор Дирекция “КПД” извършва 

периодично проверки за спазване изпълнението на плана за контролната дейност. 

Постигането на ефективност в контролната дейност на РИОСВ Враца се 

осъществява при планиране и обвързване на дейността с прилагането на общото и 

екологично законодателство, както и с целите и приоритетите залегнали в 

стратегическите документи на МОСВ. 

 


