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През месец  юни от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 88 бр. проверки, 

като са проверени 84 обекта, извършващи дейност на територията на област Враца. От 

извършените проверки 60 броя са планирана с годишния план за контролна дейност и 28 

броя са извънредни. Извършени са 12 бр. проверки по постъпили в инспекцията жалби и 

сигнали. 

През отчетния период са дадени 16 бр. предписания, от които 10 бр. са дадени с 

констативни протоколи и 6 бр. са дадени с писма 

         През месеца са съставени 8 бр. АУАН и са издадени 6 бр. Наказателни  постановления. 

✓ АУАН на юридическо лице. Установено е неизпълнение на условие заложено в 

Решение по ОВОС с № 16-7/2011 г. на МОСВ. Осъществен състав на чл. 166, т. 2, 

предложение първо, във връзка с чл. 165, ал. 2 и чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда. 

✓  АУАН на физическо лице. За увреждане на земеделски земи, които са насипани 

със строителни отпадъци, земни и изкопни маси, с което е допуснато вредно изменение на 

почвата. Нарушение на чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. 

✓ АУАН на физическо лице. За увреждане на земеделски земи, които са насипани със 

строителни отпадъци, земни и изкопни маси, с което е допуснато вредно изменение на 

почвата. Нарушение на чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. 

✓ АУАН на юридическо лице. В резултат от строителни дейности се образуват 

отпадъци представляващи изкопни земни маси, скални материали и строителни отпадъци от 

премахване на стара асфалтова настилка. Дружеството е извършило нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци на терени, собственост на физически лица.   Нарушение на чл. 29, 

ал. 2, предложение 2-ро от Закона за управление на отпадъците.  

✓ АУАН на юридическо лице. В резултат от строителни дейности се образуват 

отпадъци представляващи изкопни земни маси, скални материали и строителни отпадъци от 

премахване на стара асфалтова настилка. Дружеството е извършило нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци на терени, собственост на физически лица.   Нарушение на чл. 29, 

ал. 2, предложение 2-ро от Закона за управление на отпадъците.  
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✓ АУАН на юридическо лице. Не са изготвяни и подавани в РИОСВ – Враца за 

заверка Работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с извършени 

строителните дейности, съгласно изискванията Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за 

класификация на отпадъците. Нарушение на чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл.7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за 

класификация на отпадъците. 

✓ АУАН на юридическо лице. Констатирано е, че в резултат от строителни дейности 

се образуват отпадъци, представляващи изкопни земни маси, скални материали и строителни 

отпадъци от премахване на стара асфалтова настилка. Съгласно изискванията на  чл. 7 от 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, лицата, чиято 

дейност е свързана с образуване на отпадъци са длъжни да водят Отчетна книга по 

Приложение № 1 от Наредбата. Юридическото лице не е представило по време на 

проверката Отчетна книга, документираща количества образувани и предадени строителни 

отпадъци. Нарушение на чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 

7, т. 1 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

✓ АУАН на юридическо лице. Във връзка с постъпил сигнал за наличие на остра 

задушлива миризма в района на Индустриална зона гр. Враца е извършена проверка на 

място. При направеният обход се констатира нерегламентирано изгаряне на отпадъци от 

опаковки на производствената площадка за дейности по третиране на отпадъци. Нарушение 

на чл. 29, ал. 2, предложение трето от Закона за управление на отпадъците. 

✓ Наказателно постановление на юридическо лице. Установено е неизпълнение на 

условие заложено в Решение по ОВОС с № 16-7/2011 г. на МОСВ. Осъществен състав на чл. 

166, т. 2, предложение първо, във връзка с чл. 165, ал. 2 и чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване 

на околната среда. Наложена е имуществена санкция в размер на 3000 лв. 

✓    Наказателно постановление на физическо лице. За увреждане на земеделски земи, 

които са насипани със строителни отпадъци, земни и изкопни маси, с което е допуснато 

вредно изменение на почвата. Нарушение на чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. 

Наложена глоба в размер на 1000 лв.  

✓ Наказателно постановление на юридическо лице. Дружеството е извършило 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на терени, собственост на физически лица. На 

основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 29, ал. 

2, предложение 2-ро от същия закон, имуществена санкция в размер на 4000  лв.  

✓ Наказателно постановление на юридическо лице за нерегламентирано изхвърляне 

на отпадъци на терени, собственост на физически лица и еднолични търговци. На основание 

чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 29, ал. 2, 

предложение 2-ро от същия закон, имуществена санкция в размер на 4000    лв.  

✓ Наказателно постановление на юридическо лице за това, че не са изготвени и 

подадени в РИОСВ – Враца за заверка Работни листове за класификация на отпадъците, 

съгласно изискванията Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. На 

основание чл. 135, ал. 2, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 3, ал. 1 

от същия закон и чл. 4, ал. 1 и чл.7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация 

на отпадъците, имуществена санкция в размер на 5000 лв. 

✓ Наказателно постановление на юридическо лице. Констатирано е, че в резултат от 

строителните дейности се образуват отпадъци представляващи изкопни земни маси, скални 

материали и строителни отпадъци от премахване на стара асфалтова настилка. Съгласно 

изискванията на  чл. 7 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014 г. с изм. и доп.), лицата, чиято дейност е свързана с 

образуване на отпадъци са длъжни да водят Отчетна книга по Приложение № 1 от 

Наредбата. По време на проверката не е представена Отчетна книга документираща 
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количества образувани и предадени строителни отпадъци. На основание чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 44, ал. 1 от същия закон и чл. 7, т. 1 от 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, имуществена 

санкция в размер на 4000 лв. 

 

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

➢ Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията; 

➢ Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията; 

➢ Приоритетно са извършени проверки по жалби и сигнали на граждани – 12 бр.;  

➢ Осъществен  последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания – 10  бр.; 

➢ Проверени  вековни дървета - 17 бр.; 

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

компоненти и фактори на околната среда – 8 бр.; 

➢ Осъществен контролен мониторинг на отпадъчните води на обекти с издадени 

разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води - 8 бр; 

➢ Извършена една проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал 

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

➢ Извършени проверки по прилагане нормативните изисквания на ЗУО - 9  бр.; 

➢ Извършен емисионен контрол  на емисии от неподвижни източници-5 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 в 5 бр. държавни приемателни комисии, 1бр. обществено обсъждане, 

1 бр. обучение 2 бр. комисии и заседания, 1 бр. ЕЕС. 

 

При анализ на регистрираните за м.  юни 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 са установени 2 броя превишения на средноденонощната норма по 

показателя ФПЧ10.  По информация на НИМХ повишените концентрации на ФПЧ10 се 

дължат на пренос на прах от Сахара. За останалите контролирани замърсители не са 

установени превишения на допустимите норми. 

През периода в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения - 28 бр.; Уведомления за 

планове/програми- 42 бр., от които:  

• Уведомления за инвестиционни предложения, подлежащи на процедура по реда на 

глава шеста на ЗООС – 5 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 – 2  бр.  

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО- 3 бр.  

- Коригиран Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община 

Борован и искане за издаване на становище по ЕО - 1 бр.  

От инспекцията са издадени: 

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

решенията „да не се извършва ОВОС” – 6 бр.  

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

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

- Становища по екологична оценка – 1 бр. 

Изпратени са общо 52 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 
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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 

компетеност 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.).  

Проведен е ЕЕС към инспекцията за разглеждане на документацията по екологична 

оценка на ОУП Борован и издаване на становище по ЕО. 

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: 

- Изпратени са 2 бр. писма до възложители във връзка с осъществяване на контрол по 

изпълнението на поставени условия в Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, издадени от РИОСВ-Враца. 

- Извършена е 1 бр. планова проверка (по документи) относно изпълнение на 

поставени условия и мерки в Решение по ОВОС. Констатирано е, че обектът, предмет на ИП, 

не е започнал реализация. Няма нарушения в поставените условия и мерки в решението.  

Взето е участие в обществено обсъждане (в община Роман) на ДЕО на ОУП на 

община Роман.  

Взето е участие в заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси- Враца.  

През отчетния период, при осъществяване на контролната дейност, относно спазването 

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

за защитените територии са извършени 2 бр. планови и 1 бр. извънредни проверки на 

следните защитени територии: 

✓ резерват „Врачански карст“, в землището на с. Згориград, общ. Враца. При 

проверката е направен обход и оглед на пътеката за посетители „Гарванец – Гарванешки 

камък“, обявена със Заповед №РД-233/11.03.2013 г. на МОСВ. При проверката е установено 

пашуващо стадо кози без съпровождащ ги пастир. До РУ при Областна дирекция на МВР - 

Враца е изпратено писмо за съдействие по установяване на собственика на домашните 

животни, с цел предприемане на регламентираните законови действия от страна на РИОСВ-

Враца; 

✓ защитена местност „Боров камък“, в землището на с. Згориград, общ. Враца. Не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство; 

✓ природен парк „Врачански Балкан“, в землището на гр. Враца, общ. Враца. 

Осъществен е последващ контрол на дадено предписание, като същото е изпълнено в срок. 

Съгласъвано е провеждането на „Фестивал на приключенията във „Врачански Балкан“ 

в периода 01.07.2021 г. - 04.07.2021 г. на територията на природен парк „Врачански Балкан”, 

природна забележителност „Леденика“ и природна забележителност „Вратцата“, общ. Враца. 

Част от членовете на оперативната група за гасене на пожари в резерват „Врачански 

карст“ взеха участие в пожаро-тактическо учение на РДПБЗН Враца и другите съставни 

части на Единната спасителна система от област Враца, на тема – „Гасене на горски пожар и 

осигуряване на необходимите водни количества чрез верижно водоснабдяване в гумени 

резервоари за вода“, в местността „Бутов дол“, гр. Враца. 

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

мрежата Натура 2000, във връзка с постъпилите в периода в инспекцията 70 бр. уведомления 

за ИП и ГСП, от които в направлението – 63 бр. уведомления /23 бр. за ИП и 40 бр. за ГСП/ 

извън обхвата на глава шеста от ЗООС, както и 23 бр. заявления и писма от различно 

естество, през отчетния период на 2021г. са издадени следните документи: 
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✓ През периода са издадени 67 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 12 бр. 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. извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-

Враца относно намерени птици от защитени видове в безпомощно състояние в с. Липница и 

в гр. Враца. Екземплярите са изпратени в спасителен център за диви животни – гр. Стара 

Загора. 

Във връзка с постъпили заявления за регистрация на екземпляри по чл. 90 от ЗБР, за 

отчетният период са издадени общо 4 бр. регистрационни карти на папагали от видове, 

включени в Приложение А или В на Регламент 338/97. 

В изпълнение плана за контролната дейност за 2021г., по отношение спазване 

разпоредбите на Заповед № РД-361/09.04.2004г. на МОСВ, са извършени 2 бр. планови 

проверки на пунктове за изкупуване на охлюви в с. Гложене и гр. Мизия.  Във връзка с 

последващ контрол по дадени предписания са извършени и 2 бр. извънредни проверки на 

пунктове за охлюви в с. Враняк и с. Крушовица. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове, находящи се в 

с. Хубавене и гр. Бяла Слатина. На единият от билкозаготвителните пунктове са дадени 

предписания. 

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Враца уведомление, съгласно Приложение № 1 към 

чл. 6, ал. 1 от Наредба № 5/2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, е регистриран 1 бр. 

билкозаготвителен пункт, находящ се в с. Борован. 

Извършени са 7 бр. планови проверки на вековни дървета, находящи се в землището на 

с. Борован, общ. Борован, с. Манастирище и с. Михайлово, общ. Хайредин, с. Соколаре, общ. 

Бяла Слатина. Проверено е състоянието на вековните дървета, като е установено, че част от 

дърветата са в добро физиологично състояние. Други включени в група от няколко са 

невъзстановимо увредени и за тях ще бъдат предприети съответните действия за заличаване 

от регистъра на вековните дървета.  

Експерти от РИОСВ-Враца и ученици от 2 клас от НУ “Св. Софроний Врачански“, гр. 

Враца проведоха съвместна инициатива в рамките на Twinning проект: „FOR 

WATER“. Експертите представиха кратка презентация на тема „Ценим водата – замърсяване 

и пречистване“. Учениците представиха на мултимедийно устройство „Приказка за водната 

капки“. Проведоха се няколко лабораторни експеримента, илюстриращи замърсяването  и 

пречистването  на водата. За участието си всички деца получиха интересни подаръци. 

По повод 29 юни – Ден на река Дунав, експерти от РИОСВ-Враца  се включиха в 

отбелязване на празника, организиран от общинска администрация – Козлодуй. В рамките на 

инициативата беше извършено почистване поречието на река Дунав в границите на Ботев 

Парк. Под надслов „Река от балони“ бяха аранжирани балони във формата на река. В арт 

работилница бяха показани произведения на изкуството от отпадъци: рисунки, изделия от 

отпадъци, послания върху речен камък. Празника завърши с плаване с НМ „Параход 

Радецки“. Участниците в празника получиха подаръци, подготвени от РИОСВ-Враца. 

За периода е проведена комисия за приемане на извършени работи по проект от 

националната кампания „Чиста околна среда - 2021г.“ на МОСВ, финансиран със средства от 
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ПУДООС. Изпълнен и приет без забележка е проект на ПГТР, гр. Враца “Да използваме 

енергията ефективно“  

През периода в инспекцията са постъпили 2 бр. заявления по ЗДОИ и са изготвени 

2бр. писма с за това, че информацията не е налична в РИОСВ. 

 


