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КРАТКА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА  

РИОСВ-ВРАЦА 

 

Период 01.09.2021г.- 30.09.2021 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2021г. 
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През месец  септември от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 65 бр. 

проверки, като са проверени 59 обекта, извършващи дейност на територията на област 

Враца. От извършените проверки 47 броя са планирана с годишния план за контролна 

дейност и 17 броя са извънредни. Извършени са 5 бр. проверки по постъпили в инспекцията 

жалби и сигнали. 

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

са дадени 6 бр. предписания, а с писма 4 бр. предписания. 

Осъществен е последващ контрол по изпълнение на 8 бр. предписания, дадени за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

През месеца е съставен 1 бр. АУАН и са издадени 3 бр. Наказателни постановления. 

 

 АУАН на физическо лице за констатирано неизпълнение на дадено предписание. 

Осъществен състав на чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ във 

връзка с чл. 165, ал. 1 от същия. 

 Наказателно постановление на физическо лице. Установено е, че лицето е 

премахнало дърво в частен имот с изградено върху него щъркелово гнездо. На основание чл. 

125, ал. 1, предложение 1 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 38, ал. 1, 

т. 3 от същия закон, глоба в размер на 100 лв. На основание чл. 129а от ЗБР, във връзка с чл. 

1 от Тарифата за обезщетения при нанесени щети на растителни и животински видове, 

включени в Приложение № 3 на ЗБР, лицето следва да заплати обезщетение в размер на 150 

лв. за разрушено гнездо на Бял щъркел, включен в Приложение № 3 на ЗБР. 

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

строителните дейности на Път I-1/Е 79/, ЛОТ 2, се образуват отпадъци представляващи 

изкопни земни маси, скални материали и строителни отпадъци от премахване на стара 

асфалтова настилка. Физическото лице е отдало под наем поземлени имоти, на които са 

депонирани земни маси, примесени със скални материали, което е довело до голямо 

изменение на естествените форми на релефа. Начина на трайно ползване на имотите, 
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находящи се в землищата на селата Лютидол и Ребърково, общ. Мездра са с предназначение 

за извършване на земеделски дейности, при което с насипване на строителни отпадъци, 

земни и изкопни маси е допуснато вредно изменение на почвата. 

На основание чл. 162, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 

40 от същия закон, глоба в размер на 1000 лв.  

 Наказателно постановление на юридическо лице. Установено е неизпълнение в 

срок 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, 

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 – 5 бр.;  

 Осъществен  последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания – 8  бр.; 

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

компоненти и фактори на околната среда – 7 бр.; 

 Извършена една проверка на оператор с издадено комплексно разрешително; 

 Извършена една проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал 

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

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

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

 Извършени проверки на природни забележителности и резерват „Врачански карст“ – 

5 бр.; 

 Извършени проверки по прилагане разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците – 17 бр.;  

 Взето е участие в 5 бр. държавни приемателни комисии,  2 бр. комисии по чл. 17 от 

ЗОЗЗ, 2 бр. онлайн обучения, 1 бр. участие във ВЕЕС. 

 Взето е участие в 5 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. 

 

  При анализ на регистрираните за м. Септември  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. 

През периода в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения - 44 бр.; Уведомления за 

планове/програми - 46 бр., от тях:  

 Уведомления за инвестиционни предложения, подлежащи на процедура по 

реда на глава шеста на ЗООС –  8  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” – 4   бр.  

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

Изпратени са общо 45 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-
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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.  

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 5 бр. планови и 2 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 „гр. Враца – х. Леденика“, 

обявена със Заповед №РД-233/11.03.2013 г. на МОСВ, в района на силно антропогенно 

натоварения къмпинг „Кариерата“. Не са констатирани нарушения на екологичното 

законодателство; 

 природни забележителности „Червеница“, „Самуилица I и II“ и „Гълабарника“, в 

землището на с. Кунино и природна забележителност „Чуклите“, в землището на с. Камено 

поле, общ. Роман. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство; 

 природна забележителност „Божите мостове“, в землището на с. Лиляче, общ. 

Враца, във връзка с постъпил в инспекцията сигнал, относно непочистен терен, след 

провеждане на благотворителен концерт, унищожаване на трева, храсти и млади дръвчета, 

поникнали около сцената, където са употребени хербициди. На организаторите на концерта 

е дадено предписание за почистване на оставените на място съоръжения и изнасяне на 

поставени изкуствени тревни чимове, в срок до 30.09.2021 г.  

 природна забележителност „Леденика“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, 

във връзка с постъпил в инспекцията сигнал, относно едновременно влизане на голям брой 

посетители в пещерата, снимане със светкавица и увреждане на скалните образувания от 

туристите. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, сигналат е препратен по 

компетентност към Регионална здравна инспекция - гр. Враца за предприемане на действия, 

съгласно правомощията им. До Общинска администрация Враца е изпратено писмо за 

предприемане на необходимите действия, всички туристи и посетители да бъдат 

уведомявани за действащи на територията на природната забележителност режими и 

забрани. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. 

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“, с цел самостоятелно обособяване на резерватната територия. 

Изготвената скица-проект за разделяне (делба) на имота е изпратена към Областна 

администрация Враца за предприемане на действия по издаване на Акт за публична 

държавна собственост по реда на ЗДС за тази част от имота, която не представлява резерват, 

но е включена в границата на природен парк „Врачански Балкан“ и представлява Държавна 

публична собственост, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от ЗЗТ. 

През месец септември 2021 г. в инспекцията са постъпили 90 бр. уведомления за 

инвестиционни предложения /44 бр./ и горскостопански програми/план-извлечения /46 бр./, 

от които в направлението – 82 бр. /36 бр. ИП и 46 бр. ГСП/, извън обхвата на глава шеста от 

ЗООС. Постъпили са и значителен брой заявления за закупуване на земеделска техника, 

писма и запитвания 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: 
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 80 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 3 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; 

Извършени са проверки на защитени зони: 

- BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, обявена със Заповед № РД - 329 от 31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.53 от 

25.06.2021г.) - във връзка с издадена от МОСВ през настоящата година заповед за 

обявяване на защитената зона; 

- BG0000322 „Карлуковски карст“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД-788/29.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 

г.). 

При проверките в обходените терени от землищата на с. Камено поле и с. Кунино, общ. 

Роман не са констатирани нарушения на режимите и забраните, определени със заповедите 

за обявяване на защитените зони.  

В изпълнение плана за контролната дейност на РИОСВ-Враца за 2021г., са 

извършени 2 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове, находящи се в с. 

Тишевица и с. Драшан.  

Проверено е състоянието на вековно дърво от вида Летен дъб, находящо се в 

землището на с. Камено поле, общ. Роман. При проверката е установено, че дървото не е в 

добро физиологично състояние, тъй като е удряно от мълния, в резултат на което единят 

клон е счупен и в последствие отрязан почти до половината на ствола. В ствола се 

образувала кухина заемаща цялата вътрешност, но като цяло то е жизнено, има развита 

корона с налични зелени листа. 

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

Решение за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

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

тазгодишната тема за отбелязването на Европейската седмица на мобилността, на интернет 

страницата на инспекцията е публикувана  информация. Основната тема на Европейската 

седмица на мобилността за 2021 г. е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен 

начин на живот“. На 21.09.2021 г. от експерти на инспекцията с пешеходен поход беше 

отбелязана Европейската седмица на мобилността. 

През отчетни период са проведени 5 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: 

 „Изграждане на детска площадка“, на кметство с .Чирен, общ. Враца 

 „Изграждане на кът за игри и отдих в IV района на гр. Криводол” на община 

Криводол  

 „Изграждане на кът за отдих градски парк на гр. Криводол” на община 

Криводол  

 „Обичам природата – и аз участвам“, на кметство с. Кунино, общ. Роман  

 „Здравословни занимания на двора и екологосъобразно поведение на децата и 

учениците от центъра“, на ЦПЛР „Център за работа с деца, гр.  Враца  
 

 


