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ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАЙ  2021г. 
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През месец  май от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 67 бр. проверки, 

като са проверени 63 обекта, извършващи дейност на територията на област Враца. От 

извършените проверки 53 броя са планирана с годишния план за контролна дейност и 14 

броя са извънредни. Извършени са 4 бр. проверки по постъпили в инспекцията жалби и 

сигнали. 

През отчетния период с Констативни протоколи са дадени 14 бр. предписания. 

През отчетния месец е издадено 1 бр. Наказателно постановление и е наложена една 

еднократна санкция. 

 Наказателно постановление на юридическо лице. Установено е, че не е представена 

в инспекцията обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 

предходната 2020 г. количества билки от организираният билкозаготвителен пункт и техните 

складови наличности, с което не е спазен законоустановения срок до 20 януари 2021 г. 

На основание чл. 74 от Закона за лечебните растения във връзка с чл. 31, ал. 2, т. 6 от 

същия закон, глоба в размер на 100 лв. 

 Издадено е един брой наказателно постановление на юридическо лице за 

налагане на еднократна санкция в размер на 8770, 64 лв., за констатирано наднормено 

замърсяване на атмосферния въздух. 

 

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ-Враца през периода са: 

 Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията; 

 Приоритетно са извършени проверки по жалби и сигнали на граждани – 4 броя;  

 Осъществен  последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания - 7 бр.; 

 Проверки на пунктове за изкупуване на охлюви във връзка със спазване разпоредбите 

на Закона за биологичното разнообразие - 11 бр.; 

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

компоненти и фактори на околната среда – 7 бр.; 
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 Осъществен контролен мониторинг на отпадъчните води на обекти с издадени 

разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води - 6 бр; 

 Извършена една проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал 

в съответствие с чл.103, ал.2 от ЗООС; 

 Извършена една проверка на оператор с издадено комплексно разрешително; 

 Извършени проверки по прилагане нормативните изисквания на ЗУО - 12  бр.; 

 Съвместно с Регионална Лаборатория - Враца са извършени проверки/мониторинг, на 

нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници – 6 бр.; 

 Взето е участие 4 бр. комисии от различно естество и 1 бр. заседание на ВЕЕС в 

МОСВ. 

 

При анализ на регистрираните за м. май от Автоматична измервателна станция “ЖП 

Гара”- Враца концентрации на контролираните показатели, 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.   

През периода в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения - 24 бр., от които Уведомления за 

инвестиционни предложения, подлежащи на процедура по реда на глава шеста на ЗООС – 6 

бр. 

-Уведомления за планове/програми - 56 бр., от които Уведомления за 

планове/програми, подлежащи на процедура по реда на глава шеста на ЗООС – 3 бр. 

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 7 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” – 1 бр.  

Изпратени са общо 58 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.  

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 няма нарушения на 

поставените условия и мерки в решението. Обектът, предмет на ИП, не е започнал 

реализация.  

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

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

защитените територии са проверени двете естествени находища на червен божур – защитена 

местност „Тепето“, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол и защитена местност 

„Коритата“, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия. Извършена е планова проверка и на 
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защитена местност „Данева могила“ в землището на с. Софрониево, общ. Мизия. Не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство. 

Извършена е извънредна проверка на територията на природен парк „Врачански 

Балкан, във връзка с постъпило от Община Враца писмо, съгласно което общината е 

възложила на Общинско предприятие БКС да почисти нерегламентирани замърсявания в 

общински, попадащ в границите на парка. При направената проверка е констатирано, че 

замърсяването не е почиствано, за което от страна на инспекцията е дадено предписание. 

Във връзка с подадени в информационната система на ИАГ сигнални листове за 

констатирани повреди на горските насаждения, попадащ в границата на природна 

забележителност „Леденика“ и в границата на защитена местност „Падините“, в землището 

на гр. Враца, общ. Враца е взето участие в съместна проверка с РДГ Берковица, ТП ДГС-

Враца и ДПП „Врачански Балкан“. Обходените терени попадат и в границата на природен 

парк Врачански Балкан“. 

Съгласувано е провеждането на тържествен Пасхален благотворителен концерт „Мост 

на небесата“, на територията на природна забележителност „Божите мостове”, в с. Лиляче, 

общ. Враца. 

Взето е участие в междуведомствена комисия назначена от изпълнителния директор 

на Агенция по геодезия, картография и кадастър, относно разглеждане на изработени карти 

на контактна зона и предложения за отстраняване на несъответствия за землищата на с. 

Боденец, с. Крапец, с. Старо село, с. Ослен Криводол, с. Лик, с. Царевец, общ. Мездра. 

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

мрежата Натура 2000, във връзка с постъпилите в периода в инспекцията 80  бр. уведомления 

за ИП и ГСП, от които в направлението 71 бр. уведомления /18 бр. за ИП и 53 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: 

 Решение №ВР-02-ОС/12.05.2021г. на РИОСВ – Враца за преценяване на  вероятната  

степен от значително отрицателно въздействие за ИП „Изграждане на еднофамилна 

жилищна сграда в с. Згориград, общ. Враца“ върху защитени зони: BG0000166 „Врачански 

Балкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002053 

„Врачански Балкан” за опазване на дивите птици. 

 През периода от направлението са издадени 54 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.; 

Извършени са 3 бр. планови проверки на вековни дървета, находящи се в землището 

на гр. Криводол, общ. Криводол, с. Софрониево, общ. Мизия и гр. Бяла Слатина, общ. Бяла 

Слатина. При проверките е установено, че вековните дървета са в добро физиологично 

състояние, без следи от наранявания или повреди в тяхната цялост. 

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. Малорад, общ. 

Борован. Птицата е изпратена в спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора. 

Във връзка с внесено уведомление за организирането на билкозаготвителен пункт, 

находящ се в с. Михайлово, общ. Хайредин, е заверена 1 бр. книга за изкупените, 

реализираните и наличните количества билки. 
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За отчетният период са извършени 2 бр. извънредни проверки във връзка с постъпили 

заявления за регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие, и са издадени 

общо 5 бр. регистрационни карти на екземпляри, включени в Приложение А на Регламент 

338/97. 

Във връзка със спазване разпоредбите на Заповед № РД-361/09.04.2004г. на МОСВ, са 

извършени общо 11 бр. планови проверки на пунктове за изкупуване на охлюви, находящи 

се на територията на следните населени места: гр. Криводол, с. Ракево, с. Типченица, с. 

Горна Кремена, гр. Бяла Слатина, с. Михайлово, с. Баница, с. Габаре, с. Враняк. гр. Оряхово, 

с. Крушовица. На два от пунктовете са дадени предписания. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на Решение по ОВОС от 2011г. на МОСВ, във 

връзка с изпълнение на условията и мерките в решението по отношение на компонент 

Биологично разнообразие. Дадено е 1 бр. предписание. 

На интернет страницата на инспекцията са публикувани 2 броя прессъобщения. 

Ежедневно се актуализира информацията, подлежаща на публикуване. 

Във връзка с отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ-

Враца организира конкурс за снимка и рисунка на тема „Екосистемите и тяхното значение 

за нас“, с които се акцентира върху екосистемите и тяхното възстановяване за осигуряване 

устойчиво бъдеще. 

В конкурса могат да участват всички желаещи да се включат в подкрепа на 

инициативата и да станат част от глобалното движение за възстановяване на екосистемите в 

полза на хората и природата, чрез снимкови материали или рисунки, с които да се акцентира 

върху красотата и стойността на местните екосистеми, или ефективни мерки за тяхното 

възстановяване и поддържане в добро състояние. 

Конкурсът е отворен за участие до 04.06.2021г., след което жури ще оцени и избере 5-

те най-впечатляващи творби в двете категории, които ще бъдат публикувани на официалния 

интернет сайт на инспекцията. 

През периода в инспекцията е постъпило 2 бр. заявление по ЗДОИ. Изготвено е 1бр. 

Решение за предоставяне на пълен достъп до исканата информация и 1 бр. писмо с 

информация, че РИОСВ-Враца не разполага с исканата информация. 
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