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КРАТКА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА
РИОСВ-ВРАЦА

Период 01.01.2021г.- 28.02. 2021 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЯНУАРИ И
ФЕВРУАРИ 2021г.
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През месеците  януари и февруари от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо
54 бр. проверки, като са проверени 39 обекта, извършващи дейност на територията на
област Враца. От извършените проверки 15 броя са планирана с годишния план за
контролна дейност и 39 броя са извънредни. Извършени са 11 бр. проверки по постъпили в
инспекцията жалби и сигнали.

През отчетния период с Констативни протоколи са дадени 10 бр. предписания.
Осъществен е последващ контрол по изпълнение на 4 бр. предписания, дадени за

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
Съставени са 4 бр. АУАН, издадено е 1 бр. Наказателно постановление,  издадена е 1

бр. заповед за намаляване на текуща санкция
ü АУАН на юридическо лице. Вследствие възникнала производствена авария е

допуснато изтичане на ферментационен продукт, класифициран като отпадък (вторична
биомаса) в река Косовец, в землището на с. Царевец. Причинено е замърсяване и увреждане
на компонент на околната среда, водни обекти с обща дължина река Косовец и река Кленов
дол. Нарушение на чл. 44 от Закона за опазване на околната среда.

ü АУАН на физическо лице. Установено е, че за ползването на цвят липа от
организирания от лицето пункт, през 2020 г. не са издадени и не са представени в РИОСВ-
Враца документи за произход съгласно закона за лечебните растения.

Нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 2 от Закона за лечебните растения.
ü АУАН на физическо лице. За ползването на цвят липа и конски кестен през 2020 г.

не са издадени и не са представени в РИОСВ-Враца позволителни по чл.  22  от Закона за
лечебните растения.

Нарушение на чл. 21, ал. 2 и ал. 5 от Закона за лечебните растения.
ü АУАН на физическо лице. Установено е извършване на търговска дейност с

регистриран от лицето екземпляр от вида Африкански сив папагал - Жако (Psittacus
erithacus), притежаващ затворен пръстен с маркировка, без да е издаден за целта сертификат
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по чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от
дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Нарушение на чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) 338/97, във връзка с чл. 16, пар. 1, т. „й“
от същият и във връзка с чл. 127, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие.

ü Наказателно постановление на юридическо лице. Вследствие възникнала
производствена авария е допуснато изтичане на ферментационен продукт, класифициран
като отпадък (вторична биомаса) в река Косовец, в землището на с. Царевец. Причинено е
замърсяване и увреждане на компонент на околната среда, водни обекти с обща дължина
река Косовец и река Кленов дол.

На основание чл.162а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.
44 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

Издадена е един брой заповед за намаляване на текуща месечна санкция на
юридическо лице, поради намаляване на превишенията над  индивидуалните емисионни
ограничения, поставени в разрешително за ползване на повърхностен воден обект за
заустване на отпадъчни води.

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ-Враца през периода са:
Ø Изготвяне на Годишен план за контролна дейност за 2021г.;
Ø Изготвяне на Годишен отчет за дейността на инспекцията през 2020г.;
Ø Изготвяне на отчети за степента на изпълнение на политики и програми по бюджета

на МОСВ за 2020г.;
Ø Изготвен отчет до областен управител на област Враца за дейността на РИОСВ-Враца

за 2020г.;
Ø Информиране на фирми за спазване на сроковете за изготвяне и предоставяне в

РИОСВ-Враца на годишни отчети за 2020г., съгласно ЗЧАВ;
Ø Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
Ø Приоритетно са извършени проверки по жалби и сигнали на граждани – 11 броя;
Ø Осъществен контролен мониторинг на обекти с издадени разрешителни за ползване

на воден обект за заустване на отпадъчни води и комплексни разрешителни- 9 бр;
Ø Извършени проверки по прилагане нормативните изисквания на ЗУО-7 бр.;
Ø Участие в среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България;
Ø Взето е участие в 6 бр.  ДПК и 4 бр. комисии от различно естество.

При анализ на регистрираните от Автоматична измервателна станция “ЖП Гара”-
Враца концентрации на контролираните замърсители, влияещи върху качеството на
атмосферния въздух: серен диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, въглероден
оксид, озон и ФПЧ10 са установени за м. Януари 2 броя превишения на средноденонощната
норма по показателя ФПЧ10 и за м. Февруари 5 броя по същия показател.  Някои от
превишенията се дължат на трансграничен пренос на прахови частици. Поради технически
причини от 12:00 часа на 12.02.2021г. до 15:00 часа на 15.02.2021г. няма данни от АИС по
показател ФПЧ10. За останалите контролирани замърсители не са установени превишения на
допустимите норми.

През периода 01.01. – 28.02. на 2021 година в инспекцията са внесени:
ü Уведомления за инвестиционни предложения - 43 бр.;
ü Уведомления за планове/програми - 85 бр., от тях:
- Уведомления за инвестиционни предложения, подлежащи на процедура по реда на

глава шеста на ЗООС – 6 бр.
- Уведомления за планове/програми, подлежащи на процедура по реда на глава шеста

на ЗООС – 2 бр.
- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 3 бр.
- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - 2 бр.
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- Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Борован - 1 бр.
През горепосоченият период са издадени:
ü Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер на

решенията „да не се извършва ОВОС” – 3 бр.
ü Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер на

решенията „да не се извършва ЕО” – 2 бр.
ü Решения за прекратяване на процедурата по ОВОС- 1 бр. (прекратена на основание

чл. 2а, ал. 1 и ал. 3,  чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС).
За периода са изпратени общо 62 броя писма до възложителите, в хода на

процедурите по ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане, както и в оперативния
порядък на изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО (до МОСВ, уведомителни писма
относно провежданите процедури по ОВОС/ЕО, по писмени консултации по определяне на
обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС/ЕО и оценка качеството на ДОВОС-
процедури от компетентност на МОСВ и РИОСВ, за допълнителна информация, за
становища до БДДР-Плевен, РЗИ-Враца, ИАРА, за правно действие на издадено от
директора на РИОСВ – Враца Решение за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда, промяна на възложител и др.).

 За отчетния период няма отменени/потвърдени с влезли в сила решения (на МОСВ
или съответен съд) по обжалвани актове по реда на глава VІ от ЗООС, издадено преди
отчетния период.

През периода е извършена 1 бр. извънредна проверка, във връзка с постъпило писмо
на МОСВ, относно правно действие на Решение по ОВОС, издадено от МОСВ (за частта от
местоположението на ИП, находяща се на територията контролирана от РИОСВ-Враца).
Предвид на това по служебен ред са изпратени 6 бр. писма с изискване за предоставяне на
съответната информация, като след получаване на съответните писма е съставен
констативен протокол. Документацията свързана с проверката е изпратена до МОСВ.
Получено е писмо от МОСВ, отнасящо се до загуба на правно действие на Решението по
ОВОС.

През горецитираният период е взето участие в 6 бр. Държавни приемателни комисии
за строеж на обекти. По отношение на обектите от страна на инспекцията няма забележки
по изпълнението им и представената документация.

През отчетния период са извършени 2 бр. извънредни проверки по спазването на
режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за обявяване и Закона за
защитените територии, във връзка с постъпили в РИОСВ-Враца сигнали за:

- нерегламентирано депониране на отпадъци по маршрута за посетители „Ботев път“,
след разклона за с. Паволче, общ. Враца, преминаващ през територията на защитена
местност „Падините“ и природен парк „Врачански Балкан“. При направения обход на място
по протежението на пътеката „Ботев път“ (гр. Враца-м. Йолковица – в. Околчица) не бе
установено наличие на отпадъци. От подателя на сигнала е изискана уточняваща
информация за местонахождението на депонираните отпадъци с цел тяхното локализиране и
предприемане на съответните законови действия;

- нерегламентирано депониране на битови, строителни и автомобилни отпадъци в
поземлен имот частна собственост, попадащ на територията на природен парк „Врачански
Балкан“, в местността „Еглежето“, в землището на гр. Враца, общ. Враца. При направения
обход в района, освен посочените в сигнала депонирани отпадъци в имота, в съседни на
посоченото в сигнала място терени са констатирани замърсявания с отпадъци от разнороден
характер.

От страна на РИОСВ-Враца ще бъдат предприети съответните законови действия,
след установяване на контакт със собствениците на частния имот, тъй като до момента на
проверката такъв не е установен. Констатираното замърсяването в съседните терени засяга
поземлен имот -  общинска собственост (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), във връзка с което до
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Община Враца е изпратено писмо с дадени указания за предприемане на действия по
почистване на терена. В отговор, Община Враца възлага на Общинско предприятие БКС да
почисти замърсяванията в общински имот, попадащ в границите на ПП „Врачански Балкан“,
при спазване на всички мерки за безопасност, разпоредбите на екологичното
законодателство и действащите договори за приемане и предаване на отпадъци.

Във връзка с съгласувано от МОСВ искане от Регионален исторически музей - гр.
Враца за посещение в резерват „Врачански карст“ с научна цел, за извършване на
археологически проучвания в обхвата на вече проучени структури, до РИМ е изпратено
писмо с цел уточняване обхвата на вече проучените структури, в който ще протекат
археологически проучвания, както и за извършване на съвместна проверка на място.

При осъществяването на превантивен контрол, с цел опазване на защитените зони от
мрежата Натура 2000, във връзка с постъпилите уведомления, заявления и др., през отчетния
период на 2021г. са издадени следните документи:
ü Издадено е 1 бр. решение по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие:

Решение №ВР-01-ОС/18.02.2021г. за преценяване на вероятната степен от значително
отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001014 „Карлуково”;

ü През периода от направлението са издадени 76 бр. писма по чл. 2, ал.2 от
Наредбата за ОС, за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони, за
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, извън обхвата на Глава шеста
от ЗООС;
ü За ИП, ПП попадащи в обхвата на глава шеста на ЗООС, е извършена преценка на

вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ  за 4 броя ИП попадащи в обхвата
на Приложение 2 на ЗООС, по реда на глава III от Наредбата за ОС;
ü Относно постъпили писма и заявления от различно естество, в отговор са изготвени

писма до граждани и институции, както следва:
- изготвен е отговор по констатациите в получено мотивирано становище от Генерален

секретариат на Европейската комисия по процедура за Нарушение № 2008/4461 и обосновка
за мотивите за издадените актове от РИОСВ – Враца, посочени в становището;

- изготвена е справка за одобрени/съгласувани инвестиционни  предложения, планове и
програми, попадащи на територията на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в
териториалния обхват на РИОСВ – Враца, за периода 2010-2020г., във връзка с изработване
на Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимостта на Интегрирания
план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. и на проекта
на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт
до 2050 г.;

 - изготвени са писма във връзка с чл. 78 а от ППЗСПЗЗ относно местоположението
на имоти спрямо защитени зони и защитени територии и наличието на режими и забрани по
ЗБР и ЗЗТ; за предоставяне на допълнителна информация, за становища по компетентност,
за потвърждаване валидността на издадени от инспекцията решения; писма във връзка със
закупуване на техника по мерки от ПРСР 2014-2020 г. и др.;
ü Във връзка с изготвен от МОСВ проект на заповед за обявяване на защитени зони за

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0001014 „Карлуково“,
са изпратени писма до общините, кметствата и ТП ДГС, на чиято територия попада
защитената зона, за осигуряване на обществен достъп до информацията и изразяване на
становища от заинтересованите страни относно предвидените в проекто-заповедта режими
и забрани. Проектът  на заповед с приложената информация за защитената зона е
публикуван и на интернет страницата на инспекцията;

За периода е извършена извънредна проверка във връзка с постъпило писмо от
Министерство на околната среда и водите относно извършването на търговска дейност с
регистриран в инспекцията екземпляр от вида Жако (Psittacus erithacus), без да е издаден за
целта сертификат за търговска дейност по чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на
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Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на
търговията с тях.  За констатираното нарушение на разпоредбите на чл. 8, пар. 1 от
Регламента е съставен 1 бр. АУАН на физическо лице.

Извършена  е извънредна проверка във връзка с постъпило уведомление в РИОСВ-
Враца относно извършена продажба и смяна на собствеността на екземпляр от вида Синьо-
жълта ара, включен в приложение В на Регламент 338/97. В резултат от извършената
проверка е констатирано нарушение в разпоредбите на чл. 92, ал. 1 от ЗБР. На нарушителят
е изпратена покана за съставяне на АУАН, както и писмо с указания за извършването на
пререгистрация на екземплярът по постоянен адрес на неговият настоящ собственик.

Взето е участие в 45-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в рамките
на НСМСБР. Обходени са общо 16 точки по маршрути, включващи яз. Дъбника, гр. Враца и
р. Искър в участъка от с. Люти брод до с. Чомаковци, общ. Червен бряг. Полевите
формуляри с данните от преброяването са изпратени по електронен път до националната
база данни на ИАОС.

През периода са постъпили 6 бр. заявления по ЗДОИ и са изготвени 6 бр. Решения за
предоставяне на пълен достъп до исканата информация.
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