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ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  АВГУСТ 2021г. 
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През месец  август от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 53 бр. 

проверки, като са проверени 49 обекта, извършващи дейност на територията на област 

Враца. От извършените проверки 39 броя са планирана с годишния план за контролна 

дейност и 14 броя са извънредни. Извършени са 7 бр. проверки по постъпили в инспекцията 

жалби и сигнали. 

През отчетния период с констативни протоколи са дадени 7 бр. предписания. 

Осъществен е последващ контрол по изпълнение на 3 бр. предписания, дадени за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

През месеца са съставени 2 бр. АУАН и са издадени 2 бр. Наказателни постановления. 

 

 АУАН на юридическо лице. Установено е неизпълнение на предписание за 

почистване не замърсени терени.  Осъществен състав на чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 

околната среда, във връзка с чл. 165, ал. 2 от същия закон.                                                                                                 

 АУАН на юридическо лице. В качеството си на получател на отпадъци по 

Регламент (ЕО) 1013/2006, се явява задължено лице, съгласно изискванията на чл. 22,  ал. 4 и 

ал. 5 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, и 

е задължен да изпраща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците (в случая РИОСВ – 

Враца) по електронната поща, не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен 

формуляр  по Приложение VII към Регламент (ЕО) 1013/2006, попълнен в поле 12 и 

декларация по образец съгласно приложение № 51 към Наредба № 1/2014 г., с която 

декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, 

примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.  

След направена справка в публично обявения имейл на интернет страницата на 

РИОСВ – Враца е установено, че юридическото лице не е изпратило изискващите се 

документи в нормативно изискващия се срок. 
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Осъществен състав на чл. 135, ал. 1, т. 1, предл. 2 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 22, ал. 4 и ал. 5 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. 

 Наказателно постановление на юридическо лице. Констатирано е 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци от опаковки на производствената площадка за 

дейности по третиране на отпадъци на „Косаня“ ЕАД.    Дружеството извършва дейности по 

третиране и транспортиране на отпадъци, съгласно разрешение и регистрационен документ, 

издадени от директора на РИОСВ – Враца.  

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

чл. 29, ал. 2, предложение трето от същия закон, имуществена санкция в размер на 1500 

лв. 

 Наказателно постановление на юридическо лице. В качеството си на получател на 

отпадъци по Регламент (ЕО) 1013/2006, се явява задължено лице, съгласно изискванията на 

чл. 22,  ал. 4 и ал. 5 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, и е задължен да изпраща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците (в случая 

РИОСВ – Враца) по електронната поща, не по-късно от деня на натоварване копие на 

попълнен формуляр  по Приложение VII към Регламент (ЕО) 1013/2006, попълнен в поле 12 

и декларация по образец съгласно приложение № 51 към Наредба № 1/2014 г., с която 

декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, 

примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка. 

След направена справка в публично обявения имейл на интернет страницата на 

РИОСВ – Враца е установено, че СД „Тостор – Орловски, Орловска“ не е изпратил 

изискващите се документи в нормативно определения срок. 

Осъществен състав на чл. 135, ал. 1, т. 1, предл. 2 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 22, ал. 4 и ал. 5 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 2000 лв. 

 

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 – 3  бр.; 

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

компоненти и фактори на околната среда – 4 бр.; 

 Осъществен контролен мониторинг на отпадъчните води на обекти с издадени 

разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води или 

комплексни разрешителни – 8 бр.; 

 Извършени проверки по документи във връзка с  издадени от РИОСВ-Враца, Решения 

по екологична оценка и Решения по ОВОС – 4 бр.; 

 Извършени проверки по прилагане разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците – 12 бр.;  

 Взето е участие в 4 бр. държавни приемателни комисии и  1 бр. комисия по чл. 17 от 

ЗОЗЗ. 

 Взето е участие в 3 бр. комисии за приемане на извършени работи по проекти от 

националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на МОСВ, финансирани със 

средства от ПУДООС. Изпълнените три проекта са приети без забележка. 
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При анализ на регистрираните за м.  Август  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 е установено 1 брой превишение на средноденонощната норма по 

показател ФПЧ10. За останалите контролирани замърсители не са установени превишения на 

допустимите норми. 

През периода в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения - 17 бр.; Уведомления за 

планове/програми - 44 бр., от тях:  

- 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 – 3 бр.  

През горепосоченият период са издадени:  

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

решенията „да не се извършва ОВОС” – 5 бр.  

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

Изпратени са общо 33 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 

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.). 

Във връзка със стартирала процедура за актуализация площта на резерват „Врачански 

карст” и констатирани несъответствия при отразяването на границата в КККР и заповедите 

за обявяването му е изготвен „Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Враца“, след извършено геодезическо замерване на терена. Проектът е 

изпратен към СГКК-Враца за стартиране на процедура за изменение на КККР на гр. Враца, 

общ. Враца. 

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Враца писмо, относно опасен катерачен маршрут на 

територията на природна забележителност „Вратцата“, гр. Враца, обл. Враца до Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца и Областна администрация 

Враца е изпратено писмо за предприемане на действия, съгласно правомощията и 

компетенциите им. 

Постъпили са 58 бр. уведомления за инвестиционни предложения /ИП/ и 

Горскостопански програми /ГСП/ - /14 бр. уведомления за ИП и 44 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 7 бр. ИП, ПП попадащи в обхвата на глава шеста на ЗООС, е извършена 

преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 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 



4 
 

наличието на режими и забрани по ЗБР и ЗЗТ; за предоставяне на допълнителна информация, 

за закупуване на земеделска техника и др. 

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

отчетният период е извършена 1 бр. извънредна проверка и са издадени 3 бр. 

регистрационни карти на папагали, включени в Приложение В на Регламент 338/97. 

Установено е находище на Жълта водна роза (N. lutea) в р. Скът в района на с. 

Попица. 

Извършен е последващ контрол на дадено предписание за отстраняване на мъртвата 

дървесина, на увредено вследствие на метеорологична буря вековно дърво – Цер (Quercus 

cerris) с № 1588, находящо се в землището на с. Веслец, общ. Враца, паднала върху пътя 

водещ до съседен имот. Предписанието е изпълнено в срок. До Дирекция НСЗП на МОСВ е 

изпратен оформен протокол за неговото заличаване. 

На основание утвърдена от министъра на околната среда и водите „Годишна програма 

за провеждане контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването 

им в околната среда“ и във връзка с изпълнение план-графика за пробовземане, е извършена 

1 бр. планова проверка на опитно поле по сортоизпитване на ИАСАС - с. Селановци. 

В изпълнение плана за контролната дейност на РИОСВ-Враца са извввъъършени 

проверки на ДГС-Мездра, Община Бяла Слатина и Община Мездра, по отношение на 

издадените през текущата година позволителни за ползване на лечебни растения на 

основание чл. 22, т. 1 и т. 2 от Закона за лечебните растения. 

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

отговор до заявителя. 

За отчетния период са проведени 3 бр. комисии за приемане на извършени работи по 

проекти от националната кампания „Чиста околна среда - 2021г.“ на МОСВ, финансирани 

със средства от ПУДООС. Изпълнени и приети без забележка са следните проекти: 

 „Обичам природата и аз участвам – Велопарк и зелен кът за спорт и отдих на нас и 

нашите деца“, на кметство с. Селановци; 

 „Създаване на детски кът в гр. Роман“  на община Роман; 

 „Изграждане на детски кът в междублоково пространство в гр. Роман“, на община 

Роман 

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

бедстваща птица от вида Бял щъркел. Щъркелът е изпратен за временно настаняване, като 

след установяване на състоянието й от ветеринарни специалисти ще бъде пренасочена към 

Спасителен център за диви животни в град Стара Загора. 
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