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КРАТКА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА  

РИОСВ-ВРАЦА 

 

Период 01.10.2021г.- 31.10.2021 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 2021г. 
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През месец  октомври от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 68 бр. 

проверки, като са проверени 64 обекта, извършващи дейност на територията на област 

Враца. От извършените проверки 55 броя са планирана с годишния план за контролна 

дейност и 13 броя са извънредни. Извършени са 2 бр. проверки по постъпили в 

инспекцията жалби и сигнали. 

През отчетния период са дадени 2 бр. предписания с констативни протоколи. 

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

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

През месеца са съставени 3 бр. АУАН. 

 АУАН на юридическо лице. Осъществен трансграничен превоз на отпадък с 

код 15 01 07 /стъклени опаковки/, със страна на произход Румъния и с площадка по 

местоназначение в гр. Враца, за която от страна на РИОСВ-Враца има издаден 

Регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци. При направена 

справка в ел. поща на РИОСВ-Враца, създадена с цел предоставяне на информация от 

задължените лица уреждащи превози за или внос на отпадъци по Регламент (ЕО) 

№1013/2006 в Република България е установено, че информацията е постъпила в 

инспекцията 3 дни след извършения превоз на отпадъци. 

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

отпадъците, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъци, както и реда 

за водене на публични регистри; 

 АУАН на юридическо лице. Осъществен трансграничен превоз на отпадък с 

код 15 01 07 /стъклени опаковки/, със страна на произход Румъния и с площадка по 

местоназначение в гр. Враца, за която от страна на РИОСВ-Враца има издаден 
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Регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци. При направена 

справка в ел. поща на РИОСВ-Враца, създадена с цел предоставяне на информация от 

задължените лица уреждащи превози за или внос на отпадъци по Регламент (ЕО) 

№1013/2006 в Република България е установено, че информацията е постъпила в 

инспекцията 3 дни след извършения превоз на отпадъци. 

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

отпадъците, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъци, както и реда 

за водене на публични регистри; 

 АУАН на юридическо лице. Не е изпълнено предписание на РИОСВ-Враца 

относно предприемане на действия за неутрализиране на отпадъчната вода в 

резервоарите, съхранявали серовъглерод. 

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

/ЗООС/ във връзка с чл. 165, ал. 1 от същия. 

 

 

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 – 2 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 – 4 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; 

 Осъществен контролен мониторинг на отпадъчните води на обекти формиращи 

производствени отпадъчни води и заустващи в повърхностни водни обекти – 10 

бр.; 

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

Решения по екологична оценка и Решения по ОВОС – 5 бр.; 

 Извършени проверки относно спазването на режимите, ограниченията и 

забраните, определени със заповедите за обявяване и Закона за защитените 

територии –  3 бр.; 

 Извършени проверки на Защитени зони от мрежата „Натура“ – 8 бр.; 

 Извършени проверки по прилагане разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците – 10 бр.;  

 Взето е участие в 5 бр. държавни приемателни комисии,  1 бр.  участие в 

работна среща с експерти от дирекция НСЗП към МОСВ и 2 бр. онлайн 

информационно-обучителни събития 

 Взето е участие в 9 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. Октомври  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. 
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През периода в инспекцията са внесени:  

- Уведомления за инвестиционни предложения - 15 бр.; Уведомления за 

планове/програми - 25 бр., от тях:  

 Уведомления за инвестиционни предложения, подлежащи на процедура 

по реда на глава шеста на ЗООС –  4 бр.  

 Уведомления за планове/програми, подлежащи на процедура по реда на 

глава шеста на ЗООС – 1 бр.  

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

През горепосоченият период са издадени 4 бр. Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с характер на решенията „да не се извършва 

ОВОС”. 

Изпратени са общо 42 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.), т.ч.: 

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 3 бр. писма до възложители, относно установяване правно 

действие на издадени от РИОСВ-Враца Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС.  

- Извършени са 2 бр. планови проверки относно изпълнение на поставени 

условия и мерки в Решения по ОВОС, издадени от МОСВ/РИОСВ-Враца. 

Констатирано е, че няма нарушения в изпълнението на поставените условия и мерки в 

решенията.  

- Извършена е 1 бр. планова проверка относно изпълнение на поставени 

условия в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Констатирано е, че обектът, предмет на ИП, е започнал реализация. 

- Извършени са 2 бр. планови проверки относно правното действие на издадени 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. При една от 

проверките е установено, че решението е изгубило правно действие. 

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 3 бр. планови и 1 бр. 

извънредни проверки на следните защитени територии: 

 защитени местности „Вола“ и „Веждата“, в землищата на с. Павлоче и с. 

Челопек и защитена местност „Борованска могила“, в землището на с. Оходен,  общ. 

Враца. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство; 
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 природна забележителност „Божите мостове“, в землището на с. Лиляче, 

общ. Враца, във връзка с последващ контрол на дадено предписание. Същото е 

изпълнено в срок. 

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 взето участие в работна среща с експерти от 

дирекция НСЗП към МОСВ за разглеждане на установените несъответствия и 

възможностите за тяхното отстраняване. 

Съгласувано е фото- и видеозаснемане от технически екип, без присъствие на 

публика, на територията на природна забележителност „Божите мостове”, в с. Лиляне, 

общ. Враца, за презаснемане на част от проведения на 15 май 2021 г. пасхален 

благотворителен концерт „Мост на небесата“.  

През месец октомври 2021г в инспекцията са постъпили 40 бр. уведомления за 

инвестиционни предложения /16 бр./ и горскостопански програми/план-извлечения /24 

бр./, от които в направлението – 35 бр. /11 бр. ИП и 24 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: 

 Издадено е 1 бр. по чл.31 от ЗБР - Решение №ВР-03-ОС/12.10.2021г. за 

преценяване на вероятната степен от значително отрицателно въздействие 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, за инвестиционно предложение „Промяна на 

предназначението на п.и. 016011, ЕКАТТЕ 30606, местност „Гладна" в землището на с. 

Згориград, община Враца, с площ 0,754 дка и образуване на нов урегулиран поземлен 

имот с предназначение „за малкоетажно жилищно застрояване за сезонно ползване", с 

цел изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване“; 

 46 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; 

 Относно постъпили писма и заявления от различно естество, в отговор са 

изготвени писма до граждани и институции, както следва: във връзка с чл. 78а 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. 

 Относно извършването на контролни проверки съгласно плана за контролната 

дейност, са извършени 8 бр. проверки на защитени зони – 7 бр. – на терен /5 планови и 

2 извънредни/ и 1 бр. – по документи, както следва: 

- Защитена зона BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните  

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-

1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, 

бр.19/05.03.2021г.); 

- BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със  
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Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 

105/2008 г.); 

- BG0000593 «Билерниците» за опазване на природните местообитания и на  

дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-374/15.05.2020г. на министъра на 

околната среда и водите (обн. ДВ, бр.50/02.06.2020г.); 

- BG0000594 «Божия мост - Понора» за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на 

околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.); 

- BG0000487 «Божите мостове» за опазване на природните местообитания и  

на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение№ 

122/02.03.2007г. на МС (обн. ДВ бр.21/2007г.) 

- BG0000334 "Остров" за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1022/17.12.2020г. на министъра на околната 

среда и водите (обн. ДВ, бр.17/26.02.2021г.); 

- BG0000528 "Островска степ - Вадин" за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-297/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. 

ДВ, бр. 47/04.06.2021г.). 

При проверките в обходените терени от посочените землища не са констатирани 

нарушения на режимите и забраните, определени със заповедите за обявяване на 

защитените зони.  

- Относно проверките по документи, са изпратени писма до възложителите на 4 

бр. инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони от мрежата 

„Натура 2000“ за установяване етапите на реализацията на ИП, както и дали издадените 

за съгласуването им решения на инспекцията по реда на чл. 31 от ЗБР са в правно 

действие. В тази връзка е постъпил отговор с вх. № вх.№ ОВОС-ЕО-311(1)/15.10.2021г  

по едно от ИП - «Изграждане на сграда за жилищни нужди, в имот 012036 в земл. с. 

Згориград, общ. Враца», съгласувано с Решение №01-ОС/05.01.2015г. на РИОСВ – 

Враца, съгласно информацията в който ИП е реализирано. 

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

извършени 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове, находящи се в гр. 

Враца.  

Извършени са 3 бр. планови проверки на Общините Враца, Криводол и Мизия, 

по отношение на издадените през текущата година позволителни за ползване на 

лечебни растения на основание чл. 22, т. 2 от Закона за лечебните растения. 

Взето е участие в комисия по зарибяване на р. Дунав, в района на пристанище - 

гр. Козлодуй, на основание чл. 22а, ал. 6 от ЗРА, във връзка с постъпило писмо от 

ИАРА. 

Във връзка с предстоящо докладване до ЕК по прилагане на Директива 

2009/147/ЕО относно опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

естествените местообитания на дивата флора и фауна, е изготвен Доклад до МОСВ 

относно изпълнение на дейностите по издадени разрешителни съгласно чл. 49, ал. 1, т. 

1, във връзка с чл. 48, ал. 2 от ЗБР. 

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

Закона за биологичното разнообразие, за отчетният период е издадена 1 бр. 

регистрационна карта на папагал, включен в Приложение А на Регламент 338/97, и на 

основание чл. 45 от Регламент 865/2006 на Комисията, установяващ подробни 

правила за прилагане на Регламент 338/97, приложеният към заявлението за 

регистрация сертификат, е изпратен до МОСВ. 
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Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и 

прилагане на механизмите за контрол. 

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

са 2бр. Решения за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

Във връзка с постъпило от Община Козлодуй Заявление за достъп до 

обществена информация, с вх. № ЗДОИ-16/01.10.2021г., необходима при предстоящо 

изработване на Доклад за екологична оценка и Доклад по ОСВ към проект за ОУП на 

Община Козлодуй, е издадено Решение № 11/13.10.2021г. на директора на РИОСВ – 

Враца за предоставяне на пълен достъп до наличната в инспекцията информация, както 

и писмена справка, предоставяща исканата информация.  

През отчетния период са проведени 9 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: 

 „Опознавам и пазя природата“, на ДГ „Единство творчество красота“, гр. 

Враца. 

 „Приказни забавления на открито“ на ДЯ № 6 „Приказка“, гр. Враца. 

 „Малките деца и голямата природа – ръка за ръка“на ДЯ № 2, гр. Враца. 

 „Весели игри сред природата“ на ДГ „Славейче“, гр. Враца. 

 „Играя безопасно - на чисто и красиво място“ на ДГ „Славейче, гр. 

Криводол. 

 „Грижата за природата днес и сега е неотложна – заедно учители, ученици, 

родители и партньори за бъдещето на нашите деца“ на ОУ „Христо Ботев“, с. 

Гложене. 

 „Реновиране на паркова зона и кът за отдих с обособена детска и спортна 

площадка в с. Крушовица“ на кметство с. Крушовица.  

 „Въвеждане на образователни мерки за повишаване екологичната култура 

на учениците в ОУ „Христо Ботев“, с. Крушовица“ на ОУ „Христо Ботев“, с. 

Крушовица. 

 „Община Враца – условия за креативен отдих“ на Община Враца. 

 


