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КРАТКА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА  

РИОСВ-ВРАЦА 

 

Период 01.07.2021г.- 31.07.2021 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮНИ 2021г. 
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През месец  юли от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 71 бр. проверки, 

като са проверени 65 обекта, извършващи дейност на територията на област Враца. От 

извършените проверки 42 броя са планирана с годишния план за контролна дейност и 29 

броя са извънредни. Извършени са 7 бр. проверки по постъпили в инспекцията жалби и 

сигнали. 

През отчетния период са дадени 6 бр. предписания, от които 5 бр. са дадени с 

констативни протоколи и 1 бр. е дадено с писмо. 

Осъществен е последващ контрол по изпълнение на 15 бр. предписания, дадени за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

         През месеца са съставени 2 бр. АУАН. 

 АУАН на физическо лице. За период повече от шестнадесет месеца,  лицето, което 

експлоатира бензиностанцията, не е подало заявление до компетентните лица по чл. 14г, ал. 

1 за последваща проверка за съответствие на системата с Етап II на УБП, съгласно 

изискванията на чл. 14д, ал. 1 от Наредба № 16 и съответно такава проверка не е извършена. 

Нарушение на чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 14д, ал. 

1 от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

 АУАН на физическо лице. Установено е, че лицето е премахнало дърво в частен 

имот с изградено върху него щъркелово гнездо. Нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

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

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 – 7 бр.;  

 Осъществен  последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания – 15  бр.; 

 Извършена една проверка на оператор с издадено комплексно разрешително; 
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 Осъществени комплексни проверки на обекти подлежащи на контрол по два и повече       

компоненти и фактори на околната среда – 7 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 - 5 бр.; 

 Извършени проверки по прилагане разпоредбите на  Наредба за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  -  4 бр..; 

 Извършени проверки на билкозаготвителни пунктове – 9 бр.; 

 Извършени проверки относно чистотата на населените места – 5 бр.;  

 Взето е участие в 2 бр. държавни приемателни комисии, 2 бр. обучения, 1 бр. 

комисия, 1 бр. ВЕЕС в МОСВ. 

 

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

Гара”- Враца концентрации на контролираните замърсители, влияещи върху качеството на 

атмосферния въздух: ФПЧ10, серен диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, 

въглероден оксид и озон- не са установени превишения на допустимите норми на 

контролираните показатели. 

През периода 01.07. – 31.07. на 2021 година в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения- 9 бр.; Уведомления за 

планове/програми- 62 бр., от които:  

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

глава шеста на ЗООС – 3 бр.  

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

- Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Оряхово и 

община Враца, във връзка с провеждане на консултации- 2 бр.  

Издадени са 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, с характер на решенията „да не се извършва ОВОС” и 1 бр.  Решение за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО, с характер на решенията „да не се извършва ЕО”. 

За периода са изпратени общо 53 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.  

Изпратени са 3 бр. писма до възложителите относно планова проверка (по 

документи) по отношение на изпълнение на поставени условия и мерки в Становища по ЕО, 

издадени от РИОСВ-Враца.  

Изпратени са 2 бр. писма до възложителите, относно планова проверка (по 

документи) по отношение на изпълнение на поставени условия и мерки в Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадени от РИОСВ-Враца.  

Изпратени са 2 бр. писма до възложителите, относно планова проверка (по 

документи) за правно действие на издадени Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, издадени от РИОСВ-Враца. 
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 Извършени са 2 бр. планова проверка относно изпълнение на поставени условия и 

мерки в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадени от 

РИОСВ-Враца. Констатирано е, че само единият от обектите, предмет на ИП, е започнал 

реализация. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на Решение по ОВОС, издадено от МОСВ. 

Решението не е изгубило правно действие.  

През горецитираният период е взето участие в: 

Изготвена е информация за Областния управител на област Враца, относно дейността 

на инспекцията за първато полугодие на 2021 г. 

През отчетния период е извършена извънредна проверка на резерват „Врачански 

карст“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, във връзка с констатирани несъответствия 

при отразяването на границата на резерват „Врачански карст“ в КККР и границата 

установена със заповедите за обявяването му и постъпило ИП, попадащо в имот отразен 

като „резерват-ИДС“. 

Съгласувано е заснемането на „Документален филм за Свети Йоан Кукузел“, 

продуциран от Българска национална телевизия, част от поредицата „БНТ Представя“, на 

територията на природна забележителност „Божите мостове”, в с. Лиляче, общ. Враца. 

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Враца уведомление, относно увредено  

вследствие на преминала метеорологична буря вековно дърво – Цер (Quercus cerris), 

находящо се в ПИ с идентификатор 10789.502.27, местността „Маздрашка махала”, в 

землището на с. Веслец, общ. Враца, заведено под № 1588 в регистъра на вековните дървета 

на РБългария е извършена е извънредна проверка на място, при която е установено, че 

дървото е невъзстановимо увредено. От страна на инспекцията ще бъдат предприети 

действия за заличаването му от регистъра. 

За отчетния период в инспекцията са постъпили 69 бр. уведомления за 

инвестиционни предложения /ИП/ и Горскостопански програми /ГСП/ - /7 бр. уведомления 

за ИП и 62 бр. уведомления за ГСП и план-извлечения/, извън обхвата на глава шеста от 

ЗООС, както и заявления и писма от различно естество. При осъществяването на 

превантивния контрол, с цел опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000 и 

защитените територии в областта, във връзка с постъпилите уведомления са издадени 

следните документи: 

 60 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 4 бр. 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, за закупуване на земеделска техника и др. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-

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

в с. Рогозен. Екземплярите са временно настанени в Зоологическа градина – София, от 

където ще бъдат препратени към Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора. 

Във връзка с постъпило заявление за регистрация на екземпляр по чл. 90 от ЗБР, за 

отчетният период е извършена  1 бр. извънредна проверка и е издадена 1 бр. регистрационна 

карта на папагал, включен в Приложение В на Регламент 338/97. 
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В изпълнение плана за контролната дейност на РИОСВ-Враца са извършени 9 бр. 

планови проверки на билкозаготвителни пунктове, находящи се в с. Ракево, с. Брусен, гр. 

Мездра, с. Зверино, с. Селановци, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина.  

Във връзка с дадени предписания на два от пунктовете, са извършени 2 бр. 

извънредни проверки по последващ контрол. 

Във връзка с дадено предписание за отлагане на подготвителните и ремонтно-

възстановителни дейности на язовирната стена на яз. Езерска падина в землището на с. 

Малорад, общ. Борован е извършена 1 бр. извънредна проверка по последващ контрол. 

Изготвени са писма до МОСВ във връзка с искане за предоставяне на информация 

относно регистрирани пунктове за охлюви през 2021г. и обобщени данни за изкупени, 

реализирани и налични количества билки за 2020г. на територията на РИОСВ-Враца. 

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

изобразени на маркировката на папагали, съгласно Наредбата за маркирането и 

етикетирането на екземпляри от видове съгласно Регламент 338/97, във връзка с постъпили 

заявления от физическо лице. 

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

Решение за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

През изминалия месец експерти от РИОСВ - Враца се отзоваха на два сигнала за 

бедстващи птици от вида Бял щъркел.Щъркелите са изпратени за временно настаняване в 

Зоологическа градина – София, като след установяване на състоянието им от ветеринарни 

специалисти ще бъдат пренасочени към Спасителен център за диви животни в град Стара 

Загора. 

 

 


