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КРАТКА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА  

РИОСВ-ВРАЦА 

 

Период 01.04.2021г.- 30.04.2021 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  АПРИЛ 2021г. 
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През месец  април от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 78 бр. проверки, 

като са проверени 75 обекта, извършващи дейност на територията на област Враца. От 

извършените проверки 60 броя са планирана с годишния план за контролна дейност и 18 

броя са извънредни. Извършени са 6 бр. проверки по постъпили в инспекцията жалби и 

сигнали. 

През отчетния период с Констативни протоколи са дадени 10 бр. предписания. 

         През отчетния месец са издадени 3  бр. Наказателни  постановления. 

През отчетния месец са  издадени е 3 бр. Наказателни постановления.   

✓ Наказателно постановление на юридическо лице. Не е извършван собствен 

мониторинг на отпадъчните води, съгласно условията поставени в разрешително за ползване 

на воден обект за заустване на отпадъчни води.    

На основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите във връзка с чл. 174, ал. 1, т. 2 

от същия закон е наложена глоба в размер на 1000 лв. 

✓ Наказателно постановление 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 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.  

  На основание чл. 127, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 

8, пар. 1 от Регламент (ЕО) 338/97, чл. 16, пар. 1, буква „й“ от същият регламент е наложена 

глоба в размер на  2000 лв.  

✓ Наказателно постановление на юридическо лице за неизпълнение на предписание 

на РИОСВ - Враца.  

   Неизпълнение на задължение по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 

среда във връзка с чл. 165, ал. 2 от същия закон. Наложена е имуществена санкция в 

размер на 2000 лв.     

 

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ-Враца през периода са: 
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➢ Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията; 

➢ Приоритетно са извършени проверки по жалби и сигнали на граждани – 6 броя;  

➢ Осъществен  последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания - 9 бр.; 

➢ Осъществени комплексни проверки на обекти подлежащи на контрол по два и повече       

компоненти и фактори на околната среда – 9 бр.; 

➢ Извършени проверки по прилагане разпоредбите на Наредба №16 за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване и превоз на бензини - 7 бр.; 

➢  Осъществен контролен мониторинг на отпадъчните води на обекти с издадени 

разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води - 5 бр; 

➢ Извършени проверки по прилагане нормативните изисквания на ЗУО - 22  бр.; 

➢ Взето е участие в 5 бр.  ДПК, 3 бр. комисии от различно естество и 2 бр. онлайн 

обучения.  

 

При анализ на регистрираните за м. Април 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 не са установени превишения на допустимите норми на 

контролираните показатели. 

През периода в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения - 14 бр., от тях: подлежащи на 

процедура по реда на глава шеста на ЗООС – 4 бр; 

- Уведомления за планове/програми - 64 бр.,  

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 3 бр.  

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО- 2 бр.  

През горепосоченият период са издадени:  

- Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер на 

решенията „да не се извършва ОВОС” – 3 бр.  

- Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер на 

решенията „да не се извършва ЕО” – 2  бр.  

- Решения за прекратяване на процедурата по ОВОС- 1 бр.  

За периода са изпратени общо 50 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.  

За периода са изготвени: Писма по чл. 2, ал. 2 от  Наредбата за ОС – 1 бр. и писма, 

който не попадат в обхвата на ЗООС, ЗБР и Наредбата за ОС – 1 бр.          

Във връзка с провеждане на текущ контрол относно Плана за контролната дейност на 

2021 г. на РИОСВ-Враца е извършено следното:  

- Извършена е 1 бр. планова проверка относно изпълнение на поставени условия и 

мерки в Решение по ОВОС, издадено от МОСВ. Констатирано е, че решението е изгубило 

правно действие.  
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- Изпратено е 1 бр. писмо до възложителя във връзка с извършване на планова 

проверка по изпълнението на поставените условия и мерки в Решение по ОВОС, издадено от 

МОСВ.  

През месец април, при осъществяване на контролната дейност, относно спазването на 

режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за обявяване и Закона за 

защитените територии са извършени 7 бр. планова проверка на: резерват „Врачански карст“, 

природен парк „Врачански Балкан“, ЗМ „Падините“, ЗМ „Серапионова пещера“, ПЗ 

„Вратцата“ и ПЗ „Пешера дедова дупка“. Не са констатирани нарушения на екологичното 

законодателство. 

Във връзка със стартирала процедура по актуализиране на площта на природен парк 

„Врачански Балкан“ е взето участие в работна среща в „Агролеспроект“ ЕООД – гр. София, 

на която беше извършен преглед на картен материал и данни необходими за актуализацията. 

При осъществяването на превантивен контрол, с цел опазване на защитените зони от 

мрежата Натура 2000, във връзка с постъпилите в периода в инспекцията 78 бр. уведомления 

за ИП и ГСП, от които в направлението - 74 бр. уведомления /10 бр. за ИП и 64 бр. за ГСП/ 

извън обхвата на глава шеста от ЗООС, както и заявления и писма от различно естество, през 

отчетния период на 2021г. са издадени следните документи: 

✓ През периода са издадени 58 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; 

✓ За ИП, ПП попадащи в обхвата на глава шеста на ЗООС, е извършена преценка на 

вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ  за 7 броя ИП попадащи в обхвата на 

Приложение 2 на ЗООС, по реда на глава III от Наредбата за ОС; 

✓ Относно постъпили писма и заявления от различно естество, в отговор са изготвени 

писма до граждани и институции, както следва: 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 и др.; 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Враца 

относно намерен екземпляр от вида Бял щъркел в безпомощно състояние в с. Попица, общ. 

Бяла Слатина. Птицата е изпратена в спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, 

за което е уведомен писмено сигналоподателят. 

Един сигнал е изпратен по компетентност към Общинска администрация Враца, 

относно изливане на циментова плоча върху стъблата на 4-5 бр. дървета, находящи се в ж.к. 

„Дъбника“ на гр. Враца, общ. Враца. 

Издадена е заповед от директора на РИОСВ-Враца във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона 

за лечебните растения, относно разпределените количества билки под специален режим на 

опазване и ползване през 2021г., която е изпратена до общините, ДГС и РДГ, както и до 

всички билкозаготвители, допуснати до разпределението. 

Изпратени са писма до кметство Алтимир и РУП - Бяла Слатина с искане за 

предоставяне на информация във връзка с постъпил сигнал по електронната поща на 

РИОСВ-Враца за унищожено щъркелово гнездо в с. Алтимир.  

Във връзка с постъпил сигнал относно проблемно щъркелово гнездо, изградено върху 

електрически стълб в м-ст „Пискавец“, общ. Враца, е изпратено писмо до „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД. 

Във връзка с внесено уведомление за организирането на билкозаготвителен пункт, 

находящ се в с. Зверино, общ. Мездра, е заверена 1 бр. книга за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки. 

За отчетният период са издадени общо 3 бр. регистрационни карти на екземпляри, 

включени в Приложение В на Регламент 338/97, във връзка с постъпили заявления за 

регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие.  

Изготвено е писмо относно предоставяне на уникални номера, които да бъдат 

изобразени на маркировката на папагали, съгласно Наредбата за маркирането и 
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етикетирането на екземпляри от видове съгласно Регламент 338/97, във връзка с постъпили 

заявления от физическо лице. 

На интернет страницата на инспекцията са публикувани 4 броя прессъобщения. 

Ежедневно се актуализира информацията, подлежаща на публикуване. 

С цел предоставяне на по-широк достъп и информиране на обществеността за 

тазгодишната тема за отбелязването на 22 април – Деня на Земята, на интернет страницата на 

инспекцията е публикувана  информация. Тази година мотото е „Да възстановим Земята“. 

Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и 

иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя 

се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с 

изменението на климата.  

На интернет страницата на инспекцията е публикувана информация за допуснатите 

до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ 

2021г. 

През периода в инспекцията е постъпило 1 бр. заявление по ЗДОИ и е изготвено 1бр. 

Решение за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

 


