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КРАТКА ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА  

РИОСВ-ВРАЦА 

 

Период 01.12.2021г.- 31.12.2021 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2021г. 
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През месец  декември от експертите на РИОСВ-Враца са извършени общо 49 бр. 

проверки, като са проверени 48 обекта, извършващи дейност на територията на област 

Враца. От извършените проверки 35 броя са планирана с годишния план за контролна 

дейност и 14 броя са извънредни. Извършени са 3 бр. проверки по постъпили в 

инспекцията жалби и сигнали. 

През отчетния период са дадени 3бр. предписания, 2 бр. са дадени с констативни 

протоколи   и 1 бр. с писмо. 

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 и са издадени 2 бр. наказателни 

постановления. 

 АУАН на  юридическо лице за  това, че не са предприети действия по 

обслужване на съдовете за събиране на отпадъци, както и почистване на образуваните 

нерегламентирани замърсявания в границите на пътните отбивки и канавките от  

републиканската пътна мрежа на територията на община Враца. От страна на 

юридическото лице не е организирано почистване на отпадъците от пътната мрежа в 

съответствие с чл. 12 от Закон за управление на отпадъците. 

Нарушен чл. 12, т. 1 от  Закона за управление на отпадъците.  

 АУАН на  юридическо лице. Във връзка с постъпил сигнал е установено 

нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци на производствена площадка за 

дейности по третиране на отпадъци на дружеството.  

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

отпадъците. 
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 АУАН на юридическо лице.. Не са изпълнени в срок дадени предписания  за 

почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на гр. Бяла Слатина. 

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

връзка с чл. 165, ал. 2 от същия закон.  

 Наказателно постановление на юридическо лице. Установено е, че не са 

предприети действия по обслужване на съдовете за събиране на отпадъци, както и 

почистване на образуваните нерегламентирани замърсявания в границите на пътните 

отбивки и канавките от  републиканската пътна мрежа на територията на община 

Враца. От страна на юридическото лице не е организирано почистване на отпадъците 

от пътната мрежа в съответствие с чл. 12 от Закон за управление на отпадъците. 

 На основание чл. 155, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците във връзка с 

чл. 12, т. 1 от същия закон, имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

 Наказателно постановление на юридическо лице. Във връзка с постъпил 

сигнал е установено нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци на 

производствената площадка за дейности по третиране на отпадъци на дружеството.  

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.  

  

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

 Извършена е оценка на риска на обектите за изготвяне на годишни планове за 

контролната дейност на РИОСВ-Враца.; 

 Изготвяне на Годишен план за контролната дейност на инспекцията за 2022 г.; 

 Приоритетно са извършени проверки по жалби и сигнали на граждани – 3 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 – 2 бр.; 

 Извършени проверки във връзка с прилагане на Наредба №1 за реда и начина за 

обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 

дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и 

за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови 

газове - 7 бр.; 

 Извършени проверки във връзка с прилагане на Наредба за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти – 6 бр.; 

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

и 1 бр. заседание и 1 бр. комисия и 1 бр. проведен е един Експертен екологичен 

съвет;  

 Взето е участие в 2 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 проекти са приети без забележка. 

 

При анализ на регистрираните за м. декември  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 - 24 бр.; Уведомления за 

планове/програми - 37 бр., от тях:  

- Уведомления за инвестиционни предложения, подлежащи на процедура по 

реда на глава шеста на ЗООС –  8 бр.  

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

шеста на ЗООС – 3 бр.  

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 3 бр.  

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО- 1 бр.  

През горепосоченият период са издадени:  

- Становище по ЕО- 1 бр.  

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

характер на решенията „да не се извършва ОВОС” – 3 бр.  

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

на решенията „да не се извършва ЕО” – 1 бр.  

- Решения за спиране на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС – 1 бр. 

Изпратени са общо 56 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.). 

Проведен е ЕЕС към инспекцията за разглеждане на документацията по 

екологична оценка на ОУП Оряхово и издаване на становище по ЕО. 

Във връзка с провеждане на текущ контрол относно Плана за контролната 

дейност на 2021 г. на РИОСВ-Враца е извършено следното:  

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

условия и мерки в Решение по ОВОС, издадено от РИОСВ-Враца. Констатирано е, че 

няма нарушения в изпълнението на поставените условия и мерки в Решението. 

- Извършена е 1 бр. проверка относно правното действие на издадено Решение 

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. При проверките е 

установено, че решението е изгубило правно действие. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка във връзка с жалба относно 

реализацията на инвестиционно предложение, подложено на преценяване 

приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.  

Акцентът на извършената месечна контролна дейност по отношение на 

защитените територии е насочен към превантивният контрол.  

Взето е участие в междуведомствена комисия назначена от изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, относно разглеждане на 

постъпили искания и възражения на обявените КККР по чл.35, ал. 3 от ЗКИР за 

землищата на с. Боденец, с. Крапец, с. Старо село, с. Ослен Криводол, с. Лик, с. 

Царевец, общ. Мездра. 
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През месеца в инспекцията са постъпили 61 бр. уведомления за ИП, ПП, от 

които в направлението 50 бр., извън обхвата на глава шеста от ЗООС /16 бр. за 

инвестиционни предложения и 34 бр за горскостопански програми/. 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: 

 51 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;  

 Изготвено е и становище по процедура за ОСВ на проект на ОУП на община 

Оряхово върху защитени зони BG0000334 "Остров", BG0000528 "Островска степ-

Вадин", BG0000614 "Река Огоста" 

 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. 

 Във връзка с контролни проверки съгласно плана за контролната дейност, са 

извършени проверки на 3 бр. ИП в границите на защитени зони, във връзка с етапите 

на реализацията им и валидността на издадените от инспекцията решения по реда на 

чл.31 от ЗБР, както следва: 

В изпълнение плана за контролната дейност на РИОСВ-Враца са извършени 2 

бр. планови проверки във връзка с издадено Разрешително на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД, за ползване изключения от забраните, въведени с чл. 38, ал. 1, т. 3 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

Във връзка с дадено предписание на физическо лице, което притежава 

екземпляри от видове, включени в Приложение В на Регламент 338/97 на Съвета 

относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията 

с тях, за отчетния период е извършена 1 бр. извънредна проверка по последващ 

контрол. 

Във връзка с извършена пререгистрация на папагали, включени в Приложение В 

на Регламент 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна 

чрез регулиране на търговията с тях, са издадени общо 3 бр. регистрационни карти на 

екземпляри. 

Изготвено е становище във връзка с разработване проект на „План за действие 

за опазване популациите на Египетски лешояд за периода 2019-2028г“. 

На интернет страницата на инспекцията са публикувани 5 броя прессъобщения 

по различни поводи. Ежедневно се актуализира информацията, подлежаща на 

публикуване. 

С цел своевременно информиране на обществеността, ежедневно на челната 

страница на инспекцията, на видно място се публикуват всички постъпили в 

инспекцията уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми и 

проекти. 



5 
 

През отчетния период са проведени 2 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: 
1)  „Възстановяване на зона за отдих с лятно кино в с. Мраморен, общ. Враца“, на 

кметство с. Мраморен. 

2) „Обичам природата и аз участвам – детска площадка – с. Хайредин“ на Община 

Хайредин. 

 


