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Съдържание 
 

I. Отчет  за дейността на РИОСВ –  Враца  през  2012г. 

 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ, включително 

анализ на извънредните проверки и проверени обекти по причини и проверени 

обекти. 

 

През 2012 година приоритетно са проверявани обекти на които в предходни 

периоди са съставяни актове и налагани санкции.  

Общият брои обекти подлежащи на контрол през 2012г. на територията 

контролирана от РИОСВ-Враца  е 1043 бр. През 2012г. планирани за контрол са 725 бр. 

обекти, от които са проверени 695 бр. Това съставлява 96% изпълнение на плана.  През 

периода са извършени общо 1194 бр. проверки, от 14 бр. експерти като за всяка от тях е 

съставен протокол.  

За периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. е планирано да се извършат комплексни 

проверки на 96 бр. обекти и на 12 бр. оператори по изпълнение на условията поставени 

в комплексни разрешителни /КР/. На 100 % от планираните комплексни поверки и на 

оператори с КР са изпълнени, като за всяка проверка своевременно е изготвен доклад, 

който е качен на интернет страницата на РИОСВ-Враца. Комплексният подход при 

извършване на проверките дава възможност за по-добра координация между експертите 

и цялостен поглед върху дейността на контролираните инсталации.  

През годината са извършени общо 461 бр. извънредни проверки, което 

представлява 38.5 % от общо извършените проверки и e причина за неизпълнение на 

сто процента плана за контролна дейност. 

Като цяло на територията контролирана от РИОСВ-Враца дейност извършват 

предприятия, които се класифицират като такива с “нисък” и “среден риск” по 

отношение компонентите на околната среда. Операторите на тези инсталации в голяма 

степен спазват изискванията на екологичното законодателство и се наблюдава трайна 

тенденция към намаляване на констатираните нарушения, което е причина за по-малкия 

брои  наложени санкции и съставени актове. 

За периода в РИОСВ-Враца са постъпили 26 бр.  жалби и 63 бр. сигнали. По всички 

жалби и сигнали своевременно са извършени проверки, като за направените 

констатации и резултатите от предприетите мерки, жалбоподателите са информирани. 

Основно постъпилите сигнали се отнасят до замърсяване с отпадъчни води, торов отпад 

и наличие на миризми от малки животновъдни стопанства, както и замърсяване със 

смесени битови и биоразградими отпадъци в по-малките населени места. Основна 

причина за това е липсата на изградени канализационни системи  на малките населени 

места и недостатъчната сметосъбираща и сметоизвозваща техника, както и това, че 

няма определени площадки за  компостиране на биоразградими отпадъци. 

От постъпилите  26 бр. жалби –  11 бр. са основателни,  6 бр. са неоснователни, а 9 

бр. са изпратени по компетентност. За основателните жалби са  издадени са 8 бр.  

предписания, които са изпълнени в срок и 2 бр. АУАН и НП. 

От постъпили общо 63 бр. сигнали, 43 бр. са основателни, 16 бр. – неоснователни и 

4 бр. са изпратени по компетентност. 23 бр. от основотелните сигнали са относно: 

ранени или намарени в безпомощно състояние птици, а останалите са основно за 

замърсяване на терени с отпадъчни води от частни жилищни имоти или за замърсяване 

на водни обекти. В резултат на извършените проверки са издадени 16 бр. предписания 
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и са съставени 2 бр. акта за установяване на административно нарушение, съответно 2 

бр. наказателни постановления.  

За направените констатации своевременно са уведомени жалбоподателите. Като 

цяло не се наблюдава повторяемост на жалбите и за периода има само един случай на 

повторна жалба за един и същи обект.            

Общо за отчетния период са издадени 153 бр. предписания, от които 145 бр. са 

изпълнени, 5 бр. не са изпълнени за което са съставени актове и на 3 бр. предстои 

проверка през настоящата година. 

В РИОСВ-Враца през 2012г. са съставени 19 бр. акта за установяване на 

административни нарушения и са издадени 19 бр. наказателни постановления в 

нарушение на: 

 чл. 40 от ЗООС за причиняване на вредно изменение върху почвата, за което е 

съставен е един брой АУАН. 

 чл. 104в от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за неизпълнение на 

предписание по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за което е съставен 

един брой АУАН. 

 чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 

(ЕО) №842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове във връзка с чл. 

34и, ал. 7 от Закона за чистотата на отмосферния въздух, са съставени три броя 

АУАН . 

 чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на отмосферния въздух във връзка с чл. 36, ал. 

1 от същия, е съставен един брой АУАН. 

нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за водите, за което е съставен 

един брой АУАН. 

за неизпълнение на предписание съгласно чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 

околната среда, са съставени три броя АУАН. 

 чл. 92, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, за неосъществен 

контрол за регламентирано обезвреждане та опасни отпадъци,  за което е 

съставен един брой АУАН 

 чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за не внесено уведомление 

за инвестиционно намерение за извършване на животновъдна дейност за 

отглеждане на крави за което е съставен един АУАН. 

 чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда за неизпълнение на 

условия в издадени  комплексни разрешителни са сътавени два АУАН.   

Два броя АУАН са съставени за констатирано нарушение на чл. 8, ал. 2, т. 1 от 

Закона за управление на отпадъците.  

Два броя АУАН са съставени за извършване на нерегламентирана сеч в Резерват 

“Врачански карст”, с което е нарушен чл. 17, ал. 1 от Закона за защитените територии.  

Един брой АУАН е за нарушение на чл. 48 от Закона за опазване на околната среда.  

През 2012г. обжалваните наказателни постановления са 8 броя. Един брой НП е 

отменено от съд. Един брой НП е потвърдено. Шест броя НП са висящи пред съд. Един 

АУАН е прекратен на основание чл. 54 от ЗАНН. Едно НП е издадено на основание 

АУАН от 2011г.  

Едно наказателно постановление от 2011г. е изменено от съдът през 2012г. на 

стойност 1400 лв.  

Издадени са две принудителни административни мерки по ЗООС.  

Наложени са девет броя текущи санкции по чл. 69 от ЗООС за изпускане на 

отпадъчни води с регистрирани превишения над ИЕО определени в разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Една от текущите санкции е за 

замърсяване на атмосферния въздух с прах над допустимите норми.  
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Наложени са две еднократни санкции:  

За изпускане на отпадъчни води с регистрирани превишения над ИЕО определени в 

разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води; 

За констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух, от проведени 

СНИ.  

Три от санкциите са намалени, поради намаляване на превишенията над ИЕО 

определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води 

и поради намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с органични вещества.  

Пет санкции са отменени, поради отстраняване на причините довели до 

надвишения над ИЕО. 

Три санкции са спрени, поради временно спиране на производствената дейност 

предизвикала изпускането на отпадъчни води с надвишения над ИЕО.   

Поради това че наложените през 2011г. Административни наказания са 

осъществили своята цел за превъзпитание на нарушителите към спазване на 

установения правен ред,  през 2012г. са съставени по-малък брой АУАН и НП. 

Актовете за установяване на административни нарушения и издадените от 

Директора на РИОСВ – Враца наказателни постановления се вписват в актова книга, в 

която се отбелязват всички действия, предприети с движението на административно-

наказателните преписки. 
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Таблица 1. Kонтролна дейност за 2012 г.-обобщена 

Общ брой обекти, 

подлежащи на контрол и 

проверки от РИОСВ, 

включени в регистъра на 

обектите 

Брой планирани обекти 

за контрол през 2012 г. 

Брой проверени обекти през 

2012г. % на изпълнение на 

плана за контролна 

дейност за 2012 г.* 

Брой експерти, 

извършили 

проверките 

Планирани с 

плана за кд 
Извън плана 

1043 725 695 423 96% 14 
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Таблица 2.  Изпълнение на плана за контролна дейност за 2012 г. по компоненти и фактори на околната среда. 

№ 
Компоненти/ 

фактори на ОС 

Брой обекти, 

планирани за 

контрол през 

2012 г. 

Брой планирани 

проверки, съгласно 

плана за кд 

Брой обекти, 

проверени през 

2012 г.(от 

планираните) 

Брой 

извършени 

проверки(от 

планираните) 

% на 

изпълнение на 

плана за кд за 

2012 г. спрямо 

проверени 

обекти** 

1. КР 12 12 12 12 100% 

2. 
Разрешителни по 

чл. 104 
5 5 5 5 100% 

3. Въздух 121 129 121 129 100% 

4. Води 138 223 138 223 100% 

5. Почви 87 92 74 74 85% 

6. Отпадъци 283 349 268 325 95% 

7. Химикали 42 47 39 44 93% 

8. Шум 35 48 35 48 100% 

9. 
Биологично 

разнообразие 
67 67 67 67 100% 

10. 
Защитени 

територии 
27 50 26 45 96% 

11. Защитени зони 30 30 28 28 93% 

12. ЗЛР 35 35 35 35 100% 

13. ОВОС и ЕО 30 30 30 30 100% 

14. 
Екологична 

отговорност* 
61 61 56 56 92% 

15 

EMAS и 

екомаркировка на 

ЕС 

0 0 0 0   

16. ГМО 0 0 0 0   

Общо 973 1178 934 1121 96% 

17. 

Комплексни 

проверки (на 

обекти без КР) 

96 96 96 96 100% 

       

       
По големият брой на планирани и проверени обекти в таблица 2 спрямо таблица1 се дължи на това, че част от 

обектите са дублирани в различни направления, тъй като подлежат на мониторинг по различни компоненти и са 

заложени в плана за КД от съответното направление, но не са на комплексни проверки.Действително планираните 

към проверени обекти е 725бр. към 695бр. 
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Таблица 3. Извънредни проверки 

  

По 

изпълнение 

на 

предписание 

По 

жалба/ 

сигнал 

По 

заповед/ 

писмо на 

министъра 

По заповед 

на 

областния 

управител 

По искане на 

прокуратурата 

/ МВР 

По издаване 

на 

разрешителен 

документ от 

РИОСВ 

По искане 

за промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкциии 

Участие 

в ДПК 
Други* 

Общ 

брой  

Извършени 

проверки 

бр. 

120 89 146 2 7 9 31  24 33 461 

Проверени 

обекти бр. 101 86 146 2 7 9 15  24 33 423 

* да се направи уточнение какви са и причините за извършването им.       
% на извършените извънредни проверки спрямо общия брои извършени проверки е 38.5% 

От други извършени:          

1) 1 бр. проверка във връзка със заявление с вх.No 1638/30.07.2012г. в РИОСВ - Враца за притежване на видове, включени в приложение В на 

регламент 338/97 на Съвета относно защитата на видове дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях   

2) 1 бр. проверка във връзка с контрол по Разрешително No 477/23.08.2012г. на министъра на ОСВ, издадено на екип на "Пали Пест Протект" 

ЕООД, да извършва периодичен улов със стандартни орнитологични мрежи, като изключение от методите, включени в Приложение 5 към чл. 

44 от ЗБР на домашни врабчета (Passer domesticus) и други видове птици, в халетата на хипермаркети Билла, Кауфланд, Метро, Кеш & Кери, Т 

Маркет, Плюс, Коме СВА, ЛИДЛ и Карфур  

3) 2 бр. проверки по закона за ГМО, извършени на основание утвърдена от министъра на околната среда и водите "Годишна програма за 

провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околна среда" 

4) 1 бр. проверка е съгласно чл.93, ал.7 от ЗООС, във връзка с удостоверяване на осъществяването на ИП, за което има издадено решение 

преценка ОВОС. 

5) 2 бр. проверки. във връзка с възникнал пожар. 

6) 1бр. проверка по писмо на РУП-Бяла Слатина. 

7) 2 бр. проверки по писмо на РУП-Мездра. 

8) 12 бр. проверки на нови обекти, не попадащи в плана за контролна дейност. 

9) 3 бр. проверки по заповед на директора на РИОСВ-Враца. 

10) 1 бр. проверка по превантивен контрол. 

11) 1 бр. проверка по искане на оператор за възстановяване целостта на пломбата на извадена от експлоатация горивна инсталация. 

12) 6 бр. проверки във врзка с контрол на издадени разрешителни за парниково газове. 
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2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и 

фактори. Сравнение  спрямо предходната отчетна година (2011 г.).  

 

ВЪЗДУХ: 

 

През 2012г. са извършени общо 169бр. проверки от които 129бр. планови и 40бр. 

извънредни. Съставени са  4бр. акта.  Дадени са 11бр. предписания, изпълнени са 10бр., 1бр. е с 

неизтекъл срок. Извършени са 8бр. проверки по постъпили сигнали, които са неоснователни и 

1бр. жалба е изпратена по компетентност. През предходната година са били извършени 151бр.  

проверки /в т.ч. 134бр. планови и 17бр. извънредни/  и са издадени са 12бр. предписания.  

През 2012г. е  наложена 1бр. еднократна санкция на база резултати от извършени през 

2011г. СНИ /собствени непрекъснати измервания / и 2бр. текущи санкции  са актуализирани на 

база резултатите от извършения емисионен контрол. Същият е видът и броя на наложените 

санкции и през 2011г.  

Взето е участие  в 9 бр. Държавни приемателни комисии през 2012г.   

Изготвени са 72бр. месечни Протоколи за оценка на резултатите от проведени СНИ и 6бр. 

Протоколи за оценка на резултатите от проведени СНИ на  емисии изпускани в атмосферния 

въздух през 2011г. През годината са представени и утвърдени 77бр. Доклади от проведени  

СПИ /собствените периодични измервания/  на  емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух, като за 2011г. са представени и утвърдени 58бр. Доклада от СПИ.   

През годината, както и през 2011г. на СНИ измервания в региона подлежат емисиите на 

вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на 6 бр. подобекти към 

“Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца. Изготвени са 72бр. месечни Протоколи и 

6бр. годишни  Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ.  

Ежемесечно в РИОСВ- Враца съгласно изискванията на издаденото Комплексно 

разрешително №75-Н1/2009г. и Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. Дв, 

бр.31/1999г./ “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца /специализирано в 

производството на цимент/ представя месечни Доклади за оценка на резултатите от проведени 

СНИ  на  емисиите изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на следните 

подобекти: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница 

и Циментови мелници №1, 2 и 3. На база горните Доклади от страна на РИОСВ-Враца се 

изготвят месечни Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ  / изготвени 72бр. 

месечни Протоколи  и 6бр. годишни  Протоколи/.  

На база представените и утвърдени в РИОСВ- Враца, Годишни Доклади за 2011г. с 

резултатите от извършени СНИ, на Дружеството е наложена еднократна санкция за 

констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух с: азотни оксиди, общ органичен 

въглерод и хлороводород при работата на Пещ №2  за производство на цимент. 

През 2012г., Дружеството е извършило 36бр. СПИ на подобекти по показателя прах. От 

изготвените и утвърдени Доклади е установено, че измерените концентрации на емитираните 

вредни вещества отговарят на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух. 

Съгласно издаденото комплексно разрешително са извършени СПИ на Пещ №2 за 

производство на цимент по показателите: въглероден оксид, хлороводород, флуороводород, 

диоксини и фурани, антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий, живак, 

кадмий и талий. Пробите са взети от Хърватска лаборатория ”METROALFA” Загреб. Същите са 
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представени за последващ анализ на Акредитирана лаборатория в гр. Марибор, Словения и 

предстои внасянето им в РИОСВ- Враца.     

В Дружеството е извършена и извънредна проверка, свързана с преразглеждане на условия 

в издаденото Комплексно разрешително.   

На база резултатите от извършен планов емисионен контрол на 4бр. технологични 

съоръжения в “Хидратен цех” гара Черепиш, общ. Мездра към “Вархим” ЕООД, гр. Мездра, обл. 

Враца /специализирано в производство на хидратна вар/ е увеличена действащата текуща санкция  за 

замърсяване на атмосферния въздух с прах  над допустимите норми. Изготвени са 4бр. Доклади 

за проведените контролни измервания. На Дружеството е дадено предписание за подобряване 

работата на пречиствателните съоръжения  /ръкавни филтри/ с цел достигане на нормите за 

допустими емисии. Във връзка с изискванията на  Наредба №6 за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници “Дружеството e извършило СПИ на 4бр. технологични съоръжения, като  след 

утвърждаване на внесените в края на годината 4бр. Доклади предстои  актуализиране на 

действащата текуща санкция. Собственият мониторинг е извършен от АРЛ- Плевен. 

На база резултатите от извършения планов емисионен контрол на Асфалтова база с. 

Паволче, общ. Враца към “Кралтрейс”ООД, гр. Враца е актуализирана, възобновената текуща 

санкция за замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми при работата на 

асфалтосмесителната  инсталация към базата. Изготвен е Доклад за проведеното контролно 

измерване. Същата е спряна в края на годината поради преустановяване за неопределено време 

на дейността довела до замърсяване на атмосферния въздух с: органични вещества (определени 

като общ въглерод), въглероден диоксид и серен диоксид над допустимите норми при работата на 

асфалтосмесителната  инсталация. 

Във връзка с изискванията на  издадено Комплексно Разрешително №78/-Н0-И0-А1/2011г. 

и  Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, “Метизи” АД, гр. Роман 

/специализирано в производство на стоманени телове и въжета/ е представило Доклади за 

извършени СПИ през 2011г. на концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове на 5бр. 

подобекти / Парен Котел ПКГ- 4 и  Водогреен котел OWM-1000 на гориво природен газ, 

“Агрегат за горещо поцинковане на телове и полуфабрикат”, “Линия за байцване на метал” и 

“Термоагрегати за патентиране на метал”/. Дружеството е представило и  5бр. Доклади с 

резултати от проведени СПИ за 2012г. на горните подобекти. От представените  и утвърдени 

Доклади в РИОСВ- Враца е установено,  че  измерените концентрации на емитирани вредни 

вещества- отговарят на нормите за допустими емисии.   Емисионният контрол е извършен от 

АРЛ- Враца. 

При извършен планов емисионен контрол на горивни инсталации: КПН/Г-1,8 MW към 

“Екопродукт Мегия”ЕООД, гр. Враца на гориво компресиран природен газ /метан/ и ПКН/Г-1,2 

MW към “Нивего”ООД, с. Чирен, общ. Враца на гориво природен газ, не са регистрирани 

наднормени  концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. Изготвени 

са  Доклади за проведените контролни измервания.   

“Топлофикация-Враца”ЕАД, гр. Враца- е специализирано в производството и пласмент 

на пара, топлинна и ел. енергия. При извършен планов емисионен контрол на действащите 

горивни инсталации към ТЕЦ “Градска”- Водогреен котел ПКМГ-12 №1 /с номинална мощност 

8,7MW/, Ко- генератор №1 /с номинална мощност 7,8MW/ и Ко- генератор №2 /с номинална 

мощност 7,8MW/ на гориво природен газ,  не са констатирани нарушения на действащото 

екологично законодателство. Изготвени са 3бр. Доклади за проведените контролни измервания.  
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Във връзка с изискванията на  Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, 

Дружеството е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове 

изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на:  Инсталация за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия /Ко-генератор- 4,4 MW/ и Водогреен котел 

№1 ВК-50  на гориво природен газ към ОЦ “Младост”. От представените и утвърдени Доклади 

в РИОСВ- Враца е установено, че  измерените концентрации на емитирани вредни вещества- 

отговарят на нормите за допустими емисии. Емисионният контрол е извършен от АРЛ- Плевен.  

Във връзка с условията залегнали в издадено Комплексно разрешително КР №5–Н1/2010г. 

“Екопроект”ООД, гр. Враца /оператор на регионално депо за неопасни отпадъци- Враца и 

Мездра/ е представило в РИОСВ- Враца, 6бр. Доклади с резултатите от извършени СПИ на 

концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от 

газови кладенци №1, 2 и 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци Враца- Мездра и 6бр. 

Доклади с резултатите от извършени СПИ на газови кладенци №4 и 5. 

“Стройкерамика”АД, гр. Мездра, обл. Враца /специализирано в производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ/ е изготвило Доклад с резултати от проведени СПИ на подобект: 

“Тунелна сушилна, блок №1”към цех Мездра, съгласно условията в издаденото Комплексно 

разрешително № 70/2005г 

От приетият и утвърден Доклад е установено, че измерените концентрации на изпусканите 

в атмосферния въздух вредни вещества отговарят на нормите за допустими емисии.   

Във връзка с изискванията на  издадено Комплексно Разрешително № 259-Н0/2008г и  

Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Дружеството “Яйца и птици”АД, гр. 

Мизия  /площадка гр. Козлодуй/ е извършило СПИ на концентрации на прахообразни вещества  

в отпадъчните газове на 4бр. подобекти. От представените  и утвърдени Доклади в РИОСВ- 

Враца е установено,  че  измерените концентрации на емитирани вредни вещества - отговарят 

на нормите за допустими емисии на четирите броя подобекти /“Обезпрашителна инсталация 

№1-дозиране на микроелементи”, “Обезпрашителна инсталация №2- дробилки”, 

“Обезпрашителна инсталация №3- елеватор кота 12” и “Обезпрашителна инсталация №4- 

елеватор кота 16”/. С горното е изпълнено предписание на РИОСВ- Враца, касаещо повишаване 

ефективноста на пречиствателните съоръжения /циклон и/или ръкавен филтър/ с цел 

осигуряване спазването на емисионните норми при работата на “Обезпрашителна инсталация 

№1- дозиране на микроелементи”.  

Извършени са 12бр. проверки по изпълнение на условията в издадени Комплексни 

разрешителни на:  

“Екопроект“ ООД , гр. Враца-  “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца 

и Мездра”; 

Община Оряхово- “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, 

Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия,  Бяла Слатина,  Борован,  Кнежа”;  

 “Холсим /България/“ АД, с. Бели извор, общ. Враца; 

 “Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй; 

 “Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия; 

 “Вратица- Враца“ АД, гр. Враца; 

 “Стройкерамика”АД, гр. Мездра за цех-Мездра; 

 “Метизи”АД,  гр. Роман;  

В проверените по- горе Дружества  не са констатирани нарушения. 
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При извършените комплексни проверки на: “Стройкерамика”АД, гр. Мездра, цех - Враца, 

“Завод за хартия”АД,  гр.Чирпан, с производствена площадка  в гр. Мизия и  “СВ 

Феникс”ЕООД, гр. Криводол, база с. Мраморен, общ. Враца се установи, че същите са с 

преустановена дейност, която  до момента не е възобновявана. 

През 2012г. на “Агростил-2003“ ЕООД, гр. Бяла Слатина, обл. Враца е дадено предписание 

относно извършването на собствени периодични измервания на емисиите на прахообразни 

вещества изпускани в атмосферния въздух от Акредитирана лаборатория при работа на 

изпускащо устройство №К-2 /пневмотранспорт/ към Инсталация за производство на сурово, 

нерафинирано растително масло /лющилно пресова/ съгласно изискванията на условие в 

издаденото комплексно разрешително и  глава пета “Собствени периодични измервания” на 

Наредба №6. При извършена последваща проверка във връзка с изпълнение на предписанието 

се установи, че инсталациията, стопанисвана от “ЮКУС ОЙЛ” ЕООД,  гр. Бяла Слатина не е 

извършвала производствена дейност, поради което не е извършен мониторинг.    

При комплексна проверка на “Ню текс”ЕАД, гр. Мездра е съставен 1бр. Акт за 

неизвършени собствени периодични измервания през 2011г. на емисиите на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух от действащата горивна инсталация ПКНГ-12 на гориво 

природен газ към паровата централа на Дружеството и  е дадено предписание за извършване на 

СПИ през 2012г., което е изпълнено. От представеният  и утвърден Доклад в РИОСВ- Враца е 

установено, че  измерените концентрации на емитирани вредни вещества- отговарят на нормите 

за допустими емисии. Емисионният контрол е извършен от АРЛ- Плевен. При извършен планов 

емисионен контрол на действащата горивна инсталация ПКМГ-12 /с номинална мощност 

9,2MW/, не са регистрирани наднормени  концентрации на изпусканите вредни вещества в 

атмосферния въздух. Изготвен е Доклад за проведеното контролно измерване. 

Във връзка с изискванията на  Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и дадени 

предписания от страна на РИОСВ- Враца, “Млечен рай-2”ООД, гр.Враца е извършило СПИ на 

концентрации на вредни вещества  в отпадъчните газове на горивна инсталация- парен котел 

THS 32/9 с номинална мощност 2,09 MW на дизелово гориво /мазут/. От представеният  и 

утвърден Доклад в РИОСВ- Враца е установено, че  измерените концентрации на емитирани 

вредни вещества- отговарят на нормите за допустими емисии. Емисионният контрол е 

извършен от АРЛ- Враца. С горното е изпълнено даденото предписание от РИОСВ- Враца.  

Дружествата: ЕТ “КАМ-Н.Стойков“, гр. София- мебелно предприятие, използващо 

производствените мощности на “Дъб”АД гр. Враца, обл. Враца и “Хидком”АД, гр. Оряхово, 

обл. Враца са извършил СПИ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при 

експлоатация съответно на “Инсталация за нанасяне на покрития върху дърво- Робот за 

нанасяне на лакотехнически покрития” и “Инсталация за нанасяне на покрития върху метал- 

Камера за електростатично боядисване”. От представените  и утвърдени Доклади в РИОСВ- 

Враца е установено, че  измерените концентрации на общи въглеводороди /общ органичен 

въглерод/- отговарят на нормите за допустими емисии. Емисионният контрол е извършен от 

АРЛ- Враца. 

СПИ на концентрации на вредни вещества  в отпадъчните газове на действащите горивни 

инсталации към тях са извършили следните Дружества:  

“Вега Стар”ЕООД, гр. Бяла Слатина /2бр. горивни инсталации- парен котел ПКМ-1,6 /с 

номинална мощност 1,3 MW/ и  парен котел ПКН-1,6 /с номинална мощност 1,3MW/ на 

дизелово гориво /газьол/; 

“Хаджийски и фамилия“ ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол /парен котел ПКД-1,6 на 

гориво дърва и дървесни отпадъци с номинална мощност 1,2 MW/; 
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“Доверие енергетика” АД, гр. Враца /парен котел №2 ПКМ-Г-6,5 на гориво природен газ/; 

От представените  и утвърдени Доклади в РИОСВ- Враца е установено, че измерените 

концентрации на емитирани вредни вещества- отговарят на нормите за допустими емисии. 

Емисионният контрол е извършен от АРЛ- Враца. 

 

При извършените 6бр. проверки във връзка с контрол по Условията на издадените 

Разрешителни за емисии на парникови газове на Дружествата: “Холсим /България/“ АД,  с. 

Бели извор, общ. Враца,  “Стройкерамика” АД, гр. Мездра /касаещо цех- Мездра/, 

“Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца /касаещо ОЦ “Младост” и ТЕЦ ”Градска”/, “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и Булгартрансгаз” ЕАД- ПГХ- с. Чирен, общ. Враца не са 

установени несъответствия относно: параметрите на инсталациите, източниците на емисии на 

парникови газове, вида на използваните горива и суровини, както и на използваните 

измервателни устройства с одобрените планове за мониторинг. 

На Дружествата: “Стройкерамика” АД, гр. Мездра, цех Враца; “Камибо” ЕООД  ТП 

“Хименерго”, гр. Враца и “Ново Химко” АД, гр. Враца са отменени издадените Разрешителни 

за емисии на парникови газове- поради преустановена производствена дейност. 

При извършени планови проверки във връзка с осъществяване на емисионен контрол на: 

асфалто-смесителна инсталация на асфалтова база с. Чирен, общ. Враца към 

“Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца, парова централа към Пивоварна “Леденика и ММ” АД, 

гр. Мездра и “Инсталация за сушене на металургична шлака” гара Елисейна, общ. Мездра към 

СД “Гарант 90- Цонев и сие” се установи, че същите не са извършвали дейност  през 2012г. 

Няма работещи източници на емисии в атмосферния въздух.   

При извършена планова проверка на асфалто - смесителна инсталация на асфалтова база с. 

Бутан, общ. Козлодуй към “Пътстройинженеринг”АД, гр. Враца се установи, че същата не е 

възстановявала дейността си през 2012г. и производствените съоръжения са демонтирани. 

В Изпълнителната агенция по околна среда са представени  Регистрационни карти за 2011г. 

на: “Холсим /България/”АД, с. Бели извор, общ. Враца и “Топлофикация- Враца”ЕАД, гр. 

Враца / подобекти: ОЦ “Младост” и ТЕЦ “Градска”/- източници на вредни емисии  в 

атмосферния въздух. 

Основните Дружествата замърсители на атмосферния въздух на територията на РИОСВ- 

Враца: “Химко”АД, гр. Враца и “Камибо”ООД- ТП “Хименерго” гр. Враца- специализирани в 

производство на химически продукти са с преустановена производствена дейност, която не е 

възобновявана.  

Във връзка с прилагане изискванията на Наредба №16 за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 

са проверени планово 10бр. бензиностанции в градовете Оряхово, Мизия, Мездра, Бяла 

Слатина и селата Гложене и Хърлец, общ. Козлодуй. Обектите функционират с изградена 

херметична свързваща система за улавяне на бензиновите пари (Фаза I) към резервоарите за 

съхранение на бензини спазвайки екологичните нормативни разпоредби. 

Контрола по  Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 

№1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Наредба за установявавне 

на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови 

газове през 2012г. са извършени 44бр. проверки /в т.ч.39 планови/. Проверените обекти са  

складове за търговия на едро с хранителни стоки,   мляко и  месопреработвателни предприятия, 

хипермаркети, магазини и финансови учереждения.  В три от обектите ( ЕТ “Млечен пулс-95-

Цветелина Томова”, гр. Криводол, “Топила груп” ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол и магазин 

“Глобул” в гр. Враца) са констатирани нарушения във връзка с поддържането и воденето на 
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досиета за състоянието на хладилните инсталации. Съставени са 3бр. акта за неводене и не 

поддържане на досиета за състоянието на хладилни и климатични инсталации.  

Извършена е извънредна проверка на “АЕЦ- Козлодуй”ЕАД, гр. Козлодуй във връзка с 

писмо на МОСВ относно закупуването и използването на озоноразрушаващо вещество 

“Тетрахлорметан” в количество 6,36кг. от фирма “Мерк България”ЕАД гр. София. Същото не е 

използвано и  е върнато на Дружеството от което е закупено. 

Във връзка с прилагане изисквания на Наредбата  за ограничаване емисиите на ЛОС при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и 

Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 

определени инсталации, през 2012г. са извършени 58бр. проверки /в т.ч.57 планови/. Проверени 

са  фирми за търговия на едро,  търговци на дребно, автосервизи, строителни и строително 

ремонтни предприятия, мебелни предприятия и ремонтно- складови бази.   Предлаганите на 

пазара и  използвани  за производствена дейност бои, лакове и авторепаратурни продукти 

съответстват на изискването за етикетиране и норми за максимално допустимо съдържание на 

органичен разтворител към наредбата. Не са констатирани нарушения.   

Представени и утвърдени са четири Плана за управление на разтворители на ателиета за 

химическо чистене в:  гр. Враца- 2бр, гр. Козлодуй и гр. Мездра. Не са установени превишения 

на нормите за обща емисия  (НОЕ 20 гр/кг почистен текстил) за този вид дейност и при 

извършените проверки не са констатирани нарушения. Ателието в гр. Мездра е с преустановена 

дейност, а това в гр. Козлодуй е със смяна на собствеността. 

  

Имисионен контрол  
През 2012г.  мониторинг качеството на атмосферния въздух на гр. Враца се осъществява 

чрез Автоматична измервателна станция /АИС “ЖП Гара”- Враца/ контролираща следните 

замърсители: серен  диоксид, азотен  оксид и диоксид,  азотни оксиди,  въглероден оксид, 

ФПЧ10 и озон. При анализ на регистрираните от АИС “ЖП Гара”-Враца концентрации на 

контролираните замърсители, превишения на средноденонощната норма са констатирани по 

показателя ФПЧ10 (ПДКср.дн. 50мкг/м
3
). Броят на регистрираните превишения за 2012г. е 60, а за  

2011г. техния брои е 105. Регистрираните наднормени концентрации не се дължат на 

промишлени източници, а основно на използваните твърди горива през отоплителния сезон в 

битовия сектор и лошите пътни настилки.   

Във връзка с писмо с изх. №91-00-9367/16.12.2011г. на ИАОС, пункт “РИОСВ-Враца” е с 

преустановена дейност от 31.12.2011г. Основание за това е разположението на пункта, което не 

отговаря в достатъчна степен на изискванията на Приложение №6 към чл.11 от Наредба №12 за 

норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 

оксид  и озон в атмосферния въздух /обн. Дв, бр.58/2010г./ свързани с разполагане на 

пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух, както и на факта, че в 

Северен/Дунавски Район за оценка и управление на КАВ необходимия брой пунктове за 

контрол на ФПЧ10 е 7 при налични 14.   

Ежемесечно в ИАОС и Дирекции “ОЧВ” на МОСВ се изпраща информация с измерените 

концентрации ФПЧ10 от АИС “ЖП Гара”- Враца.   

За регистрираните концентрации  ФПЧ10 и Озон са изготвени:   Отчет за зимен сезон 

обхващаш периода  01.10.2011г.- 31.03.2012г. и Отчет за летен сезон обхващаш периода  

01.04.2012г.- 30.09. 2012г.  

Осреднените концентрации по основните показатели от АИС за 2012г. са, както следва: 
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Показател за 

КАВ 
ФПЧ10 O3 CO 

NO

2 
SO2 

Норма (ПДК) 
40 μg/m

3
 

ср.год. 

180 μg/m
3

 

ПИН 

10 μg/m
3  

 8 

ч..пл. 

       

40 

μg/

m
3 

 

ср.год 

125 

μg/m
3

 ср.дн. 

АИС  

“ЖП Гара”- 

Враца 

33,4 62,8 0,4 
20,

47 

12,1

8 

 
 

В графичен вид са представени регистрираните средноденонощни концентрации  на някои 

от основните замърсители характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния 

въздух на гр. Враца:  

 

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ - Основни източници са: битовото отопление, транспорта 

и промишлеността. Причина за регистрираните наднормени нива по показателя са 

специфичните метеорологични условия през зимния сезон и ниските комини намаляващи 

възможността за разсейване на атмосферните замърсители.  През отоплителният сезон основен 

източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди горива в бита, като пепелно 

съдържание при тях в някои случаи надвишава 50%.  

 

 

Регистрирани средноденонощни концентрации на ФПЧ 10 от АИС "ЖП Гара" - Враца 

за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.
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СЕРЕН ДИОКСИД- основни източници са: химическата промишленост и процесите на 

изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание, което за твърдите горива  

достига до 3,9%, а при течните варира от 0,2 до 3,5%. През годината няма регистрирани 

превишения на СДН по показателя. 
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Регистрирани средноденонощни концентрации на SO2 от  АИС "ЖП Гара"-Враца 

за периода от 01. 01. 2012 г. до 31.12. 2012 г.

0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
дни

м
и

к
р

о
гр

а
м

а
/м

3

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

ПДК сдн
 

 

АЗОТЕН ДИОКСИД- основни източници са горивните процеси в индустрията и  

моторните превозни средства. Образува се и в почвата вследствие действието на 

микроорганизмите. Няма регистрирани превишения на СЧН през календарната 2012 година. 

 

Регистрирани средноденонощни концентрации на NO2 от АИС"ЖП Гара"- Враца 

за периода от 01.01. 2012г. до 31.12.2012г.
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ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД- представлява един от най-широко разпространените атмосферни 

замърсители образуващ се при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям 

източник на СО е автомобилния транспорт– над 65 % от общото емитирано количество за 

страната. Други източници са: използването на твърди горива в битовото отопление, горивните 

процеси в индустрията и горските пожари. Няма регистрирани превишения на СДН по 

показателя през 2012г.   

 

Регистрирани средноденонощни концентрации на CO от  АИС "ЖП Гара"- Враца 

за периода от 01. 01.2012г. до 31.12.2012г.
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ОЗОН- формира се при взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични 

съединения  под влияние на високи температури и слънчева светлина. Няма регистрирани 

превишения на праговата стойност за информиране на населението по показателя през 2012г.     

Регистрирани средноденонощни концентрации на Oзон от  АИС "ЖП Гара"- Враца 

за периода от 01. 01. 2012г. до 31.12. 2012г.
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През 2012г. на територията контролирана от РИОСВ- Враца съгласно одобрен годишен 

график са извършени  измервания с  Мобилна автоматична станция за имисионен контрол на 

атмосферния въздух към ИАОС Регионална Лаборатория- Плевен на територията на гр. 

Мездра.   Продължителността на имисионният контрол е 51 денонощия, като са регистрирани 

10 превишения на СДН по показател ФПЧ 10.   

 

ФАКТОР ШУМ: 

 

По фактор “Шум” през 2012г. по предварително утвърден график, съвместно с АРЛ- Враца 

са извършени 26бр. планови проверки /мониторинг/ на нивата на шум, излъчван в околната 

среда от промишлени източници. Мониторинг е осъществен на 22бр. оператори, съгласно 

изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”:  

“ЗММ- Враца”АД
1
, гр. Враца с предмет на дейност- производство на металорежещи 

машини; 

“Беана- Враца”ООД, гр. Враца с предмет на дейност- производство на безалкохолни 

напитки; 

“Симекс”ЕООД, гр. Криводол с предмет на дейност- производство на лентови 

транспортьори, обезпрашителни съоръжения и метални конструкции; 

“Строител- Криводол”ЕООД
1
, гр. Криводол с предмет на дейност- производство на 

стоманено- бетонови изделия; 

“Лана Мел”ООД, гр. Мездра- /мелница/ с предмет на дейност- производство на пшеничени 

брашна и трици; 

“Техкерамик- М” ООД
1
, гр. Мездра с предмет на дейност- производство на техническа 

керамика; 

“Балкан- Искър”АД
1
, гр. Мездра с предмет на дейност- производство на метални резервни 

части за автомобили, селскостопанска и транспортна техника;  

“Людал- 2010”ЕООД
1
, с. Зверино, общ. Мездра с предмет на дейност- производство на 

безазбестови фрикционни изделия за автомобили;  



 16 

“Галактика 03”ЕООД, гр. Враца с предмет на дейност- производство на: варови и  бетонови 

разтвори и строителни материали;  

“Центромет”АД
1
, гр. Враца с предмет на дейност- производство на центробежно лети 

метални съоръжения. 

“Братя Томови”ЕООД, с. Люти дол, общ. Мездра /дърводелска работилница/ с предмет на 

дейност- производство на палета и каси; 

“Хемус- М”АД
1
, гр. Мездра с предмет на дейност- производство на скално облицовъчни 

материали; 

“М и М”ЕООД
1
, гр. Мездра /мелница гр. Криводол/ с предмет на дейност- производство на 

брашна и трици; 

“Атамар”ООД
1
, с. Паволче, общ. Враца с предмет на дейност- производство на корпусна 

мебел и дограма от готови профили; 

ЕТ“КАМ- Н. Стойков”, гр. Враца с предмет на дейност- производство на мебели; 

“Агротехчаст”АД, гр. Оряхово, с предмет на дейност- производство на машини за селското 

и горското стопанство и контейнери; 

“Хидком”АД, гр. Оряхово, с предмет на дейност- производство на строителни метални 

конструкции и хидравлични крикове; 

“Вега стар”ЕООД, гр. Бяла Слатина, с предмет на дейност- производство на зеленчукови 

консерви; 

“Белпред”АД
1
, гр. Бяла Слатина, с предмет на дейност- производство на кардни прежди 

/памукопредене/; 

“Скът- Мизия”АД
1
, гр.Мизия, с предмет на дейност- производство на брашна и съхранение 

на зърнени храни; 

“Гарант”АД, гр. Бяла Слатина, с предмет на дейност- производство на метални части за 

хидравлични изделия; 

“Ню Текс”ЕАД, гр.Мездра, с предмет на дейност- производство на текстилни изделия; 

Измерените стойности  в проверените Дружества не надвишават граничните стойности 

съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 

шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.  

Дружествата: “Инкомс-КЕ”
1
АД, с. Зверино, общ. Мездра, “Марколана /България/”АД

1
, с. 

Зверино, общ. Мездра, “Булгартрансгаз”ЕАД, РЗПГХ-   с. Чирен, общ. Враца  и  “БГ- Дринкс” 

ЕООД, гр. Мездра / бивша “Леденика и ММ”ЕАД, гр. Мездра/ през 2012г. не са извършвали 

производствена дейност или са работили периодично с натоварване около 50% на мощностите- 

източници на промишлен шум. 

През  2012г. е взето участие в 13бр. комплексни проверки, като не са установени 

нарушения на действащото екологично законодателство по фактор “Шум”. 

Проверени  са и следните 10бр. оператори във връзка с изпълнение на условия залегнали в 

издадени Комплексни разрешителни:  

“Вратица-Враца”АД, гр. Враца, “Холсим /България/”АД, с. Бели извор, “Метизи”АД, 

Роман, “Стройкерамика”АД, гр. Мездра- база гр. Мездра, “Яйца и птици”АД, гр. Мизия- 

площадки гр. Мизия и гр. Козлодуй, “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините 

Враца и Мездра” с оператор “Екопроект”ООД,  гр. Враца и  “Регионално депо за неопасни 

отпадъци от общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, 

Борован и Кнежа” с оператор Община Оряхово. При тяхната дейност не са установени 

нарушения по изпълнение  на Условията отнасящи се за “фактор Шум”. 
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СВ Феникс”ЕООД, гр. Криводол- производствена база с. Мраморен, общ. Враца е с 

преустановена дейност от 2010г. 

При проверка по изпълнение на условия в издадено Комплексно разрешително на  

“Агростил-2003“ ЕООД, гр. Бяла Слатина, обл. Враца е дадено предписание относно 

извършването на собствени периодични измервания на нивата на шум от акредитирана 

лаборатория по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие съгласно 

изискванията на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в 

околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда /обн. Дв, бр.3/2011г./. При 

извършена извънредна проверка във връзка с изпълнение на предписанието за измерване на 

нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността  на “Инсталация за 

трансестерификация на растителни масла и превръщането им в биодизел” и “Инсталация за 

производство на сурово, нерафинирано растително масло” стопанисвани от “ЮКУС ОЙЛ” 

ЕООД,  гр. Бяла Слатина се установи, че инсталациите не са извършвали производствена 

дейност, поради което не е извършен мониторинг.  

Дружествата: Стройкерамика”АД, гр. Мездра, цех- Враца и  “Завод за хартия”АД,  

гр.Чирпан, с производствена площадка  в гр. Мизия с издадени Комплексни разрешителни  са с 

преустановена дейност. 

Собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната 

среда /съгласно условия в издадени Комплексни разрешителни/ в съответствие с изискванията 

на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната 

среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация 

от промишлените източници на шум в околната среда са извършили 4бр. оператори:    

“Холсим /България/“АД
1
, с. Бели извор, общ. Враца /специализирано в производство на 

цимент/;  

“Метизи“АД
1
, гр. Роман /специализирано в производство на стоманени телове и въжета/;          

“Стройкерамика“АД
1
, цех “Мездра”, гр. Мездра /специализирано в производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ/;  

“Вратица- Враца“АД
1
, гр. Враца /специализирано в производство на сурови и готови 

тъкани и шевни изделия от памук и ПЕ/; 

Мониторинга на Дружествата е извършен от Акредитирана Регионална Лаборатория- 

Враца. Съгласно представените Протоколи и утвърдените 4бр. Доклади е установено, че 

измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда отговарят на нормите  за 

допустими нива заложени в  издадените  Комплексни разрешителни.  

Постъпил писмен сигнал в РИОСВ- Враца, касаещ битов шум е препратен по 

компетентност на община Враца. 

 

ВОДИ: 

 

Контролната дейност по компонент “Води” се осъществява по поречия. В териториалния 

обхват на РИОСВ-Враца поподат част от поречията на реките: Огоста, Искър и Дунав. През 

2012г. в сектор води във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол 

са извършени 292 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които 223 бр. планови 

и 69 бр. извънредни в т.ч: 

 

Планови проверки: 

 68 бр.  комплексни проверки, за които своевременно са изготвени доклади. 
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 12 бр. проверки по изпълнение на условия № 10 “Емисии в отпадъчните води”, 

поставени в издадените комплексни разрешителни /КПКЗ/. При проверките не са 

констатирани нарушения по компонент води.  

 143 бр. контролни проверки по условията в издадените разрешителни за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води и пробонабирания от отпадъчни води от 

обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители и заустващи във водни обекти, съгласно утвърден график за 

контролен мониторинг. При констатирани превишения над пределно допустимите 

концентрации на изследваните показатели в отпадъчните води са налагани санкции по 

чл. 69 от ЗООС. 

 

Извънредни проверки: 

 25 бр. във връзка с налагане, намаляване, увеличаване, отмяна или спиране на санкции 

по чл. 69 от ЗООС. 

 15 бр. по подадени сигнали. 

 10 бр. по постъпили жалби. 

 17 бр. последващ контрол по дадени от РИОСВ-Враца предписания. 

 2 бр. по Заповед на Директора на РИОСВ-Враца. 

Обработени са 25 бр. информационни карти за 2011г. на обектите, контролирани от 

РИОСВ-Враца, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители и заустващи във водни обекти и включени в “Контролно-

информационната система за състоянието на отпадъчните води /КИС/” по Наредба №1/2011г. 

на Закона за водите. Данните от информационните карти и протоколите от осъществения от 

РИОСВ-Враца контролен мониторинг са въведени в КИС на МОСВ в указаните срокове. Копия 

от обработените информационни карти и протоколите от изпитване са изпратени в ИАОС и 

БДУВДР-Плевен, съгласно Заповед № РД-392/20.04.2010г. на Министъра на околната среда и 

водите.  

Във връзка с прилагане на Наредба № 7/2000г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, през 2012г. 

са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружествата с изградени 

локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и заустващи в 

канализационните колектори на населените места. Основните проблеми, които са констатирани 

по време на проверките се дължат на неефективната работа на съществуващите пречиствателни 

съоръжения, поради недобрата им експлоатация и/или моралната и физическа  амортизация. За 

констатираните несъответствия на операторите са  издавани предписания, които са изпълнени в 

срок. 

За констатирано несъответсвие с изискванията на екологичното законодателство в областта 

на водите са издадени 18 бр. предписания, от които 15 бр. са изпълнени, 1 бр. не е изпълнено, за 

което е съставен акт по чл. 166, т. 3 от ЗООС и 2 бр. са с неизтекъл срок. 

През 2012г.  са наложени, увеличени или намалени следните санкции:   

Затвора Враца – наложена е текуща санкция в размер на 294,32лв./мес., за изпускане на 

отпадъчни води с регистрирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения 
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/ИЕО/ определени в разрешително №13150006/06.07.2009г. за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води, издадено от БДУВДР-Плевен в полза на фирмата. След 

отстраняване на причините довели до надвишения над ИЕО санкцията е отменена. 

“АПЕ-2001” ООД - мелница в с. Галиче, общ. Бяла Слатина. Наложена е текуща санкция в 

размер на 16,97 лв./мес. за изпускане на отпадъчни води с регистрирани превишения над ИЕО 

определени в разрешително № 13120042/27.01.2012г. за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води. След отстраняване на причините довели до надвишения над ИЕО санкцията е 

отменена. 

“Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра – трошачно-миячна сортировъчна инсталация. 

Наложена е еднократна санкция в размер на 1329,59 лв., за изпускане на отпадъчни води с 

регистрирани превишения над ИЕО определени в разрешително № 13120031/13.03.2009г. за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.  

“Техкерамик –М” ООД, гр. Мездра - производството на керамични изделия със специално 

предназначение. Наложена е текуща санкция в размер на 16,24 лв./мес., за изпускане на 

отпадъчни води с регистрирани превишения над ИЕО определени в разрешително 

№13120006/02.05.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. След 

отстраняване на причините довели до надвишения над ИЕО санкцията е отменена. 

Наложена е текуща санкция на “Специализирана болница за долекуване и продължително 

лечение на белодробни болести” ООД, гр. Ромон в размер на 14,62 лв./мес., поради 

констатирани превишения над допустимите норми, определени в Наредба №7 за показатели и 

норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. 

Увеличена е текуща санкция в размер на 40,18 лв./мес. на “Строител Криводол” ЕООД, гр. 

Криводол – трошачно-миячна сортировъчна инсталация. Санкцията е увеличена поради 

увеличение на превишенията над допустимите норми, определени в Наредба №7 за показатели 

и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. 

Наложена е текуща санкция в размер на 29,08 лв./мес. на фирма “Булмекс” ЕООД, с. Бутан, 

общ. Козлодуй – бетонов възел и трошачно-миячна сортировъчна инсталация, за изпускане на 

отпадъчни води с регистрирани превишения над ИЕО определени в разрешително 

№13720008/04.09.2009г. за ползване на воден обект, отводнителен канал за заустване на 

отпадъчни води.   

Наложена е текуща санкция на “Бургозоне” ЕООД - хотелски комплекс и винарска изба в с. 

Лесковец, община Оряхово, в размер на 136,80 лв./мес. за изпускане на отпадъчни води с 

регистрирани превишения над ИЕО определени в разрешително №13740051/15.12.2011г. за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.  

Наложена е текуща санкция за изпускане на отпадъчни към воден обект, река Скът с 

надвишения над индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №13150005/06.07.2009г., издадено от 

БДУВДР-Плевен в полза на фирма “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина - предприятие за 

преработка и консервиране на зеленчуци. Санкцията е в размер на 1205,59 лв./мес. Същата е 

спряна, поради временно спиране на производствената дейност предизвикала изпускането на 

отпадъчни води с надвишения над ИЕО. 

Отменена е текуща санкция на "ФЗ Милве" АД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина - дружество с 

предмет на дейност производство на готови лекарствени форми предимно за износ. Санкцията е 

отменена след закупуване и монтиране от страна на фирмата на локална пречиствателна 

станция тип “Биокон-50” за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води, с което са 

отстранени причините довели до надвишения над допустимите норми, определени в Наредба 

№7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. 
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Отменена е текуща санкция, наложена в предходен период на СД “Дигант - Димитров, 

Григоров” ООД-мелница в с. Девене, общ. Враца, поради отстраняване на причините довели до 

надвишения над допустимите норми, определени в Наредба №7 за показатели и норми за 

определяне качеството на течащите повърхностни води. 

Поради неефективно работещи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води или липсата 

на такива, изброените обекти са класифицирани като рискови по компонент “води” и са обект 

на засилен контрол от страна на РИОСВ-Враца.  

През годината е пусната в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води на 

предприятието за млекопреработка на “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, поради което е 

отменена Заповед №119/12.11.2010г. на Директора на РИОСВ-Враца, с която е прекратено 

изпускането на отпадъчни води от предприятието към река Лева, до постигане на 

индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. На 

фирмата е разрешено заустването  на пречистени отпадъчни води в река Лева при спазване на 

индивидуалните емисионни ограничения. След пускане на пречиствателната станция в 

експлоатация, при осъществения контролен и собствен мониторинг не са регистрирани 

превишения над ИЕО и всички изследвани показатели отговарят на индивидуалните емисионни 

ограничения, определени в разрешителното. 

На фирма “Акет Пласт” ЕООД, гр. Бяла Слатина (предприятие за предварително третиране 

и рециклиране на отпадъци от пластмаса) е съставен акт по Закона за водите  за това, че ползва 

воден обект, река Скът, за заустване на производствени отпадъчни  води без необходимото 

разрешително за заустване. Със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е преустановена 

дейността по изпиране на пластмасови отпадъци, чрез пломбиране на миячната инсталация, с 

цел преустановяване изпускането на отпадъчни води към реката до издаване на разрешително 

за заустване. 

През 2012г. е съставен един акт по чл. 95, ал.1 от ЗООС на ЗП “Любомир Петров Пешев” за 

това, че извършва животновъдна дейност без да е информирал компетентния орган – РИОСВ 

Враца като внесе Уведомление за инвестиционно намерение. 

В срок са извършени проверки по постъпилите 10 бр. жалби и 15 бр. сигнали. За 

направените констатации своевременно са уведомени жалбоподателите. Постъпилите жалби са 

основно за замърсяване на терени с отпадъчни води от частни жилищни имоти. От тях 5бр. са 

основателни, за което на нарушителите са издадени предписания. Като цяло не се наблюдава 

повторяемост на жалбите и за периода има само един случай на повторна жалба за един и същи 

обект. Постъпилите сигнали, от които  8 бр. са основателни, са основно за замърсяване на 

водни обекти. В повечето случай при подаден сигнал за замърсяване на река Искър и река 

Малък Искър е констатирано, че замърсяването е с източник извън териториалния обхват на 

РИОСВ-Враца.  

Във връзка със сигнали, постъпили на зеления телефон в РИОСВ-Враца, за замърсяване на 

река Малък Искър при с. Караш и с. Средни рът, общ. Роман, са извършени проверки и 

пробонабиране, при които са консатирани наднормени концентрации на “манган” във водите на 

реката. Предвид на това, че в района, на територията контролирана от РИОСВ-Враца няма 

производствени предприятия които могат да бъдат причина за регистрираните наднормени 

концентрации, сигналите са препратени по компетентност на РИОСВ-София. 

Извършена е съвместна проверка с експерти от БДУВДР-Плевен във връзка със сигнал за 

неосигуряване на екологичния минимум на отток на р. Ботуня, след ВЕЦ "Луна". Не са 

установени нарушения, поради маловодието ВЕЦ "Луна" не работи и речения отток изцяло 

преминава през рибния проход. 
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Във връзка със сигнал, постъпил на зеления телефон в РИОСВ-Враца, за наличие на умряла 

риба в река Искър в близост до ВЕЦ “Искра” в землището на гр. Роман, собственост на “Вария” 

ЕООД е извършена съвместна проверка с представители на БДУВДР-Плевен и АРЛ-Враца. 

Констатирано е наличие на дребни екземпляри умряла риба след водохващането на ВЕЦ–а и 

при шлюзовете. Реката в този участък е без следи от замърсяване, но е маловодна и с 

незначителен отток. Взетите водни проби за анализ от АРЛ-Враца показват занижено 

съдържание на разтворен кислород – 1,94 mg/dm
3
 и наситеност с кислород – 22% във водата. От 

експертите на БДУВДР-Плевен е извършена проверка по изпълнение на условията на 

издаденото от тях в полза на ВЕЦ “Искра” разрешително за водовземане при която е 

констатирано, че те не са нарушени. Най-вероятната причина за наличието на умряла риба в 

реката е нейното маловодие и ниското съдържание на разтворен кислород във водите й. 

Във връзка със сигнал, постъпил в РИОСВ-Враца за замърсяване на река Лева от 

млекопреработващото предприятие на “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, гр. Враца. е 

извършена проверка на реката от мястото на заустване на отпадъчните води на 

млекопреработващото предприятие до “Железния мост”, при която е констатирано, че от 

пречиствателната станция на предприятието не е установено изтичане на отпадъчни води към 

реката, коритото около мястото на заустване е чисто без следи от замърсяване, а водите на 

реката са видимо бистри. Резултатите от измерените показатели на място не показват 

замърсяване, реката отговаря на проектната си категория. При извършената проверка на 

млекопреработващото предприятие е констатирано, че пречиствателната станция за отпадъчни 

води работи на автоматичен режим и няма нарушение в работата й. От извършения собствен 

мониторинг на отпадъчните води на фирмата не са констатирани превишения над 

индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на река 

Лева за заустване на отпадъчни води, издадено от БДУВДР – Плевен, в полза на дружеството. 

Експерти са взели участие в 7 бр. Общински експертни съвети по устройство на 

територията в Общините Мизия, Борован, Козлодуй, Враца и Оряхово.  

През годината са изготвени 12 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционни 

предложения за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, 

канализационна мрежа и съпътстващата я водопроводна мрежа, за изграждане на водовземни 

съоръжения за добив на подземни води, за риборазвъждане и за изграждане на дига с цел 

защита от вредното въздействие на водите, които попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона. 

За периода са изготвени изготвени 18 бр. становища за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за изграждане на канализационни и водопроводни системи, 

отводнително-дъждовна канализация, водовземане от подземни води и по чл. 13, ал. 3 и чл. 19, 

ал.3 от Наредба №2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни огроничения на точкови източници 

на замърсяване. 

Във връзка с обследване замърсяването на р. Черна в района на с. Лютаджик, общ. Враца 

експерти  от направление “води”, съвместно с Акредитирана Регионална Лаборатория – Враца 

са извършили 10 бр. контролни и по подадени сигнали проверки и пробонабирания от 

повърхностни води от р. Черна и подземни води от извор “Черна” и “Сухия извор”. Данните от 

извършените анализи показват значително подобрение в качеството на водите на реката и 

изворите. 

През годината редовно се е изпълнявала програмата на  “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за собствен 

радиационен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчни води на и около 
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площадката на фирмата, чрез сключен договор с Регионална лаборатория - Враца. Редовно е 

извършван анализ на показателя обща бета - активност на проби от отпадъчните води на АЕЦ-

Козлодуй, при което не са установени наднормени стойности. Резултатите от извършения 

мониторинг както и констатираните проблеми, направения анализ на причините и 

предприетите коригиращи мероприятия от страна на дружеството са представени в срок под 

формата на тримесечни и годишен доклади. 

Взето е участие в 3 бр. Държавни приемателни комисии за обекти:  

“МВЕЦ Черепиш” в землището на с. Зверино, общ. Мездра; 

“Реконструкция и отводняване на ул. “Христо Ботев” и ул. “Байкал” с. Косталево, общ. 

Враца. 

“Водохващане, помпена станция и външно електрозахранване НН на помпена станция” І-ви 

етап от строеж: “Напояване на площи от горски разсадник на Държавно горско стопанство 

Оряхово и външно електрозахранване НН на помпена станция”.  

Взето е участие в: 

Работна среща проведена в МОСВ, във връзка с предстоящото докладване пред ЕК по 

изпълнението на програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни;  

Обществено обсъждане на Проект на предварителна оценка на риска от наводнения в 

Дунавски район, провел се в Областна администрация гр. Монтана;  

Обществено обсъждане на “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. 

Козлодуй”, финансиран чрез ОП “Околна среда 2007-2013г.”;  

Работна среща, проведена в ИАОС между представители на МОСВ, ИАОС, БД и РИОСВ, 

във връзка с Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите;  

Работна среща, проведена в ИАОС между представители на МОСВ, ИАОС и РИОСВ-

Враца, във връзка с препоръки в доклада от извършената проверка на инспекцията относно 

контрола по условия в издадени комплексни разрешителни; 

Работна среща, проведена в ИАОС между представители на МОСВ, ИАОС, БД и РИОСВ, 

във връзка с Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите; 

Работна среща на междуведомствена комисия в Областна администрация - Враца за 

уточняване на участъците от речните легла с намалена проводимост и изготвянето на график за 

обхода им, във връзка с изготвянето на Програма за плановото им почистване през 2013г.; 

Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на основание 

чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 140, ал. 5 от Закона за водите е взето участие в 

междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън 

населените места в област Враца, чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване; 

Междуведомствени комисии в Общини Роман, Криводол, Враца и Мизия, назначени със 

Заповед на Областния управител за извършване  проверка на проводимостта  на реки и дерета в 

регулацията на населени места. 

За периода експерт от направление води е взел участие в обучение на новопостъпили 

експерти, организиран от института по публична администрация на тема: “Въведение в 

държавната администрация”. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: 

 

Плана за контролна дейност за отчетната 2012г. е изпълнен.При планирани 349 проверки са 

извършени 530 бр. проверки на 446 бр. обекти. 

Спрямо 2011г броя на извършените проверки е по-голям, поради наличието на извънредни 

проверки, свързани с проверки по жалби, писма на МОСВ, контрол по изпълнение на дадените 

предписания и др. 

През 2012г. са извършени 261 бр. извънредни проверки на пунктове за ОЧЦМ, леярни, 

търговски обекти и проверки относно чистотата на републиканските и общински пътища,  в т.ч 

9 бр. по внесени заявления за разрешителни, 149 бр. по Заповед на министъра,14 бр. по жалби и 

сигнали, 80 бр. по контрол на дадени предписания, 2 бр. по Заповед на областен управител, 1 

бр. по искане на Прокуратурата и 6 бр. други /2 бр. във връзка с възникнал пожар, 1бр. по 

писмо на РУП Бяла Слатина, 2 бр. по писмо на РУП-Мездра и 1 бр. нов обект извън плана за 

КД/. 

Извършени са общо 269 бр. планови проверки, взето е участие в 80 бр. комплексни 

проверки и 12 бр. проверки на предприятия с КР. 

Съотношението на плановите към извънредните проверки е 51% на 49%. 

Проверки по постъпили жалби и сигнали за замърсени с отпадъци терени за посочения 

период са 14 броя (при 17 за 2011 г.). Три от жалбите са изпратени по компетентност до 

Община Мездра, Община Бяла Слатина и  Министерството на земеделието и храните, по 11 бр. 

жалби са дадени предписания, 2 бр. са неизпълнени, за което са съставени актове. 

За периода са издадени 80 бр. предписания (при 97  за 2011 г.)  при извършени текущи 

контролни проверки, от които 74 броя са изпълнени, 2 бр. са неизпълнени, за което са 

съставени актове, 4 бр. са непроверени поради неизтекли срокове.  

За констатирани нарушения  са съставени 7 бр. акта (при 23 бр. за 2011 г.) на виновните 

длъжностни лица.  

Съгласно ЗУО през 2012г. са издадени: 24 броя разрешителни и 15 броя регистрационни 

документи за дейности с отпадъци. Издадено е 1 бр. удостоверение  за съответствие на 

площадката за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, с 

нормативните изисквания (при 13 разрешителни, 7 регистрационни документа и 7 

удостоверения за 2011 г.). В съответствие с чл.29, от ЗУО са съгласувани и утвърдени от 

РИОСВ – гр.Враца,  

21 бр. фирмени програми  за управление на дейностите по отпадъците - до 13.07.2012г.. 

(при 30 броя за 2011 год.) 

Заверени са 57 бр. отчетни книги за образувани и третирани отпадъци на 16 фирми от 

региона (при 101 отчетни книги на 17 фирми за 2011 год.). 

През отчетния период класификация на отпадъците направиха 14 фирми. В РИОСВ – 

Враца са заверени 163 бр. работни листа  (при 27 броя фирми и 233 бр. работни листа за 2011 

год.). 

В съответствие с изискванията на чл.13, ал.1 и чл.14 от ЗУО и изготвения график за 

проверка на лицата, които се явяват производители и вносители на опаковани стоки, за 

разглежданият период са проверени 82 обекта, като проверката е главно за изпълнение на 

дадени предписания за изготвяне на вътрешно-фирмена спецификация за пусканите на пазара 

опаковки за 2012г. и месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки. При 

направените проверки са дадени 20 предписания , които са изпълнени. (проверките и 

предписанията са включени в горепосочения общ брой за отдела). 
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На територията контролирана от РИОСВ Враца, няма производители и вносители 

изпълняващи задълженията си индивидуално, както по отношение на опаковани стоки, така и 

по отношение на акумулатори, масла, МПС и ЕЕО. 

В изпълнение изискванията на чл.27, ал.1 и чл.32 от стария ЗУО, както и чл.9 и 10 от 

Наредба №9 за предоставяне на информация за дейностите с отпадъци са получени и 

обработени годишните отчети  на 150 фирми и 10 общини  в регламентирания в ЗУО срок и в 

специално създадения програмен продукт към ИАОС.  

Във връзка с изготвяне на обобщена информация за депата, които не отговарят на 

нормативните изисквания и се експлоатират през 2012г. от страна на РИОСВ – Враца е 

извършена проверка на място и по документи на всички депа в експлоатация на територията 

контролирана от инспекцията.Резултатите от проверката са предоставени в МОСВ. 

През отчетната 2012г се забелязва подобряване чистотата на населените места в региона, 

намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по 

събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари 

замърсявания. Не се експлоатират общинските депа за битови отпадъци, както и  

нерегламентираните сметища в малките населени места. 

Взето е участие в 5бр. комисии за определяне на размера и границите на терените за 

рекултивация на закритите общински депа в гр.Оряхово, гр.Бяла Слатина, гр.Криводол и 

гр.Козлодуй и гр.Мездра. 

В резултат на съвместната работа с общините и кметствата, налице са положителни 

промени при третирането на битови и строителни отпадъци и експлоатацията на депата. 

Почистени са 28 терени замърсени с битови и строителни отпадъци.   В РИОСВ-Враца е 

проведена работна среща с кметове и еколози на всички общини от област Враца и 

представител на ОПУ, относно задълженията на собствениците на пътищата за поддържане 

чистотата им.  

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците  за Област Враца са 

предвидени две регионални депа за твърди битови отпадъци със следното разпределение на 

общините: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) на общини Враца – Мездра.  

Депото се експлоатира от октомври 2000 год. и е предназначено за събиране на битовите 

отпадъци от всички населени места на общините Враца и Мездра.През 2012г. е изградена 

клетка 2.1 към регионалното депо за неопасни отпадъци и пусната в експлоатация.  

Към депото е изградена сепарираща инсталация за битови отпадъци на общини Враца и 

Мездра  

 “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините  Оряхово, Мизия, Козлодуй, 

Хайредин, Борован и Бяла Слатина. Експлоатацията на депото започна от 20.09.2005 г. 

 Община Криводол извозва отпадъците си на Регионалното депо за ТБО - Монтана. 
Експлоатацията на депото започна от 12.01.2006г 

 Община Роман ще ползва Регионалното депо за ТБО – Луковит, област Ловеч 
 

Регионално депо за твърди битови отпадъци (РДТБО) - Враца – Мездра. През 2012 год. 

поради изчерпан капацитет експлоатацията на клетка 1.2. беше прекратена и от месец октомври 

се експлоатира новоизградената клетка 2.1. Депонираните количества са 22 621.91 т (при 22 400 

т за 2011 г), като за община Враца количеството е 17 699,97т, а за община Мездра – 4 921,94т  

Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД. Фирмата притежава комплексно разрешително 

КР №5–Н1/2010 г.  
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Населението от двете общини Враца и Мездра е 100% обхванато от организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване.  

“Регионално депо за неопасни отпадъци от общините  Оряхово, Мизия, Козлодуй, 

Хайредин, Борован и Бяла Слатина. 

Депото започна работа от 20.09.2005 год. и на него се депонират битовите отпадъци от 

общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина,Козлодуй и фирми от региона. 

Общото количество депонирани БО за 2012 г. е 16 324,75 т (при 14 076 т за 2011 г.). РДНО 

Оряхово притежава ново актуализирано комплексно разрешително № 249-НО-ИО-А1/2012г., в 

което е включена площадката на която се съхраняват 60 бр. Б-Б куба с негодни за употреба 

ПРЗ.   

Количеството на депонираните отпадъци на Регионално депо-Оряхово се е увеличило 

спрямо същия период на миналата година.  

От област Враца само община Роман /население около 7000 ж/ не ползва регионално депо, 

тъй като не е изградено депото в гр.Луковит. Със  Заповед №33/04.03.2010г. на Директора на 

РИОСВ – Враца е възобновена експлоатацията на градското сметище за битови отпадъци до 

изграждане на  РДНО – Луковит.  

На територията на РИОСВ – Враца има две депа за строителни отпадъци: депото на 

община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират генерираните 

количества строителни отпадъци на депата за битови отпадъци ( за запръстяване и 

рекултивиране).  

 

Договори с колективни организации за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на област Враца имат осем от десетте общини – Враца, Мездра, 

Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово, Роман и Козлодуй. Доставените цветни контейнера 

са разположени предимно в общинските центрове, общият брой на населението обхванато от 

системата за разделно събиране е 130 000, което представлява 70% от населението на област 

Враца. Въпреки провежданите информационни кампании от общините за  ползите от 

разделното събиране, все още количеството на битовите отпадъци в цветните контейнери 

варира от 30% до 40% в зависимост от населеното място. 

Резултатите показват, че системата за разделно събиране не работи ефективно. Делът на 

предадените за рециклиране отпадъци от опаковки е малък, спрямо общия поток битови 

отпадъци. Една от причините за това е недостатъчната информираност и образованост на 

населението по темата. 

Въведена ситема за разделно събиране на отпадъци от опаковки няма в Общините  Мизия и 

Хайредин, населението на които е под 5000 ж. 

 

По-голямата част от фирмите генериращи отпадъци на територията на РИОСВ-Враца, 

притежават разрешителни за дейности с отпадъци и водят отчетност на количествата 

образувани, предадени и оползотворени отпадъци. 

В сравнение с предишни години е намалял броя на операторите, които не спазват условията 

в издадените разрешителни за дейности с отпадъци.   

Основните потоци отпадъци, които се оползотворяват на територията на РИОСВ-Враца са 

метали и пластмаса. Лицата извършващи тези дейности притежават разрешение по чл.37 от 

ЗУО. Фирмите за преработка и оползотворяване на метали са: “Вега 03” ЕООД, гр.Враца, 

“Центромет”АД, гр.Враца, “Враца-Старт”АД, гр.Враца,”РТР”ООД гр.Враца, “Кастех БГ” 

ЕООД, гр.Враца. 
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Пластмасови отпадъци преработват: “Вария” ООД, гр.Роман, “Хидротекс” ЕООД 

гр.Мездра, „Акет Пласт” ООД, гр.Бяла Слатина и “Втори юни” АД, гр.Враца. В резултат на 

икономическата криза през 2012 г., част от тези фирми временно са преустановили дейността 

си или работят с доста намален капацитет.  

Отработените акумулатори се събират, съхраняват и транспортират от фирми притежаващи 

разрешение по ЗУО. На територията на областта са регистрирани няколко фирми за изкупуване 

на акумулаторен скрап (”Косаня”EООД и “Пировски”ООД– гр.Мизия; “Надин-Комерс”ЕООД - 

Мездра; “Ровотел Стийл”ООД, “ВиН” ООД, “Гео Метал Трейд” ООД, “Металком 

Инвест”ЕООД, Враца, “Метал Транс” ЕООД, Враца), който в последствие се предават на 

“Монбат”АД - Монтана и “КЦМ”-Пловдив за рециклиране. 

Община Враца има площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване на 

ИУМПС, в резултат на подписан договор с “Йордан Кръстителски - Джордан - 2001” ЕООД.  

Площадки за временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС имат: “Косаня” ЕООД 

гр. Мизия с регистрирани три площадки в Мизия, Враца и Бяла Слатина;  “Пировски” ООД  в 

гр Мизия, ЕТ “Цвети-Г. Петров-2007”  в гр.Мездра, “Ланд Метал” ЕООД с площадка в 

с.Зверино, общ.Мездра,  “Металком Инвест” ЕООД, „Метал Транс”ЕООД, “Ровотел 

Стийл”ООД и др. - гр.Враца.  

Съществен проблем е разкомплектоването на ИУМПС и търговска дейност с ОЧЦМ без 

необходимото разрешение за дейности с отпадъци по чл.67 от ЗУО от физически лица. През 

годината са констатирани 3 бр. нарушения за дейности по съхранение и разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства от физически лица от с.Търнак, с.Зверино и 

гр.Мездра. На същите са съставени актове за административни нарушения.Поради 

неколкократни нарушения на физическото лице от гр.Мездра е сезирана Районна прокуратура –

Мездра.  

Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения на територията на 

областта се предават за последващо третиране на лица, имащи разрешение за транспортирането 

им до съответната инсталация за контролирано обезвреждане, съгласно сключен договор. Към 

момента всички болнични отпадъци отпадъци предназначени за изгаряне се унищожават в 

инсинератора на ПУДООС – София. 

Здравните заведения в региона имат сключени договори с фирмите “Жоси-Р” ЕООД, 

Търговска лига – НАЦ, "Медиком" ЕООД – София и др. за транспортиране и предаване за 

обезвреждане. 

На територията на област Враца няма инсталации за третиране на болнични отпадъци.  

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) - има само  в гр.Враца. 

Влагане на утайките от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва. 

Количеството на натрупаната изсушена утайка се ползва за запръстяване на работните 

хоризонти на РДНО Враца-Мездра. Останалото количество се съхранява на изсушителните 

полета на ГПСОВ. 

Едни от проблемите при третиране на производствените и опасни отпадъци са: 

 липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци; 

 все още от общините не са предприети конкретни и ефективни действия във 

връзка с наредбите уреждащи начина на третиране и транспортиране на отпадъци от 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, акумулатори и батерии и луминесцентни лампи, 

и др.; 

През годината е участвано в седем семинара по управление на отпадъците. Взето е участие 

в шест експертни екологични съвета по устройство на територията и шест ДПК. 
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ПОЧВИ: 

 

През 2012г. във връзка с осъществяване на контрол по опазване на почвите на територията 

на област Враца са извършени 74 бр. проверки на обекти заложени в плана за контролна 

дейност ( в т.ч. 19 бр.комплексни проверки и 7 бр.проверки по условия на КР). Извънредните 

проверки са 14 бр. включително  6 бр. проверки по сигнали  и жалби  за замърсени с отпадъци 

терени и незаконен добив на инертни материали и нефтопродукти. Два от сигналите са 

неоснователни. По 4 бр. жалби са дадени предписания,  3 от тях са изпълнени, а за 

неизпълнение на едно от дадените предписания  в срок е съставен акт.  

За констатирани нарушения са съставени 3бр. акта за административни нарушения: един за 

допуснато изземване на инертен материал от терен общинска собственост на кмета на Община 

Криводол, един за неизпълнено в срок предписание на кметския наместник на с.Курново, 

общ.Роман, един за нерегламентирано изземване на инертни материали от стара неработеща 

кариера на Тодор Киров Тодоров. 

Взето е участие в 4 бр.комисии за определяне на размера и границите на терените за 

рекултивация на закритите общински депа в гр.Оряхово, гр.Бяла Слатина, гр.Криводол и 

гр.Мездра. 

Във връзка със Заповед на Областния управител на Област Враца е взето участие в 

комисия, извършила проверка на състоянието на склад за съхранение на препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност разположен в складова база на 

„Агроекохим”ООД. Съвместно с представители на Областна администрация, РЗИ, ОДМВР-

Враца, ОУПБЗН-Враца и общините са извършени проверки на всички складове за съхранение 

на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност разположени на територията на 

Област Враца. 

Взето е участие в 7 заседания на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ относно промяна 

предназначението на земеделските земи и в една Държавна приемателна комисия за обект 

„Укрепване на свлачищни деформации- Укрепване на свлачище с.Горно Пещене, общ.Враца”. 

Съвместната работа с общините и засиления контрол от страна на РИОСВ Враца през 

2012г., намалиха замърсяването на почвите от нерегламентирано изхвърляне на битови 

отпадъци  и   подобриха чистотата на населените места в региона. Привеждането на 

животновъдните стопанства съгласно изискванията на законодателството и прилагането на 

добри земеделски практики, намалиха случайте на замърсяване с торов отпад. 

Проблем представлават все още земеделски стопанства които са започнали своята дейност 

преди влизането в сила на ЗООС и торохранилищата им не отговарят на изискванията на 

законодателството. 

През 2012г. са извършени и проверки по отношение реализацията на инвестиционни 

предложения, като тези които са осъществени са включени като обекти в плана за контролна 

дейност за настоящата година. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 2012Г. 

 

На територията на РИОСВ-Враца за 2012 г. има 12 инсталации попадъщи в една или повече 

от изброените дейности в Приложение №4 от ЗООС и те са: 
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№
 п

о
 

р
ед

 
Наименование на 

оператора 

 

Наименование на инсталацията и 

съоръжението 

 

№ на 

Комплексно 

разрешите

лно 
1 2 3 4  

 

1  

 

 

 

 

„Екопроект” 

ООД, гр.Враца 
 

Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Враца и Мездра (т. 5.4 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

5-Н1/2010 

г. 

 

В 

процедура по 

актуализиране 

на КР 

2 „Стройкерамика”

АД, гр.Мездра - цех 

Мездра 

Инсталация за производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

 

70/2005г 

 

3 „Стройкерамика”

АД, гр.Мездра - цех 

Враца 

Инсталация за производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 
 

71/2005г 

 

4 „Холсим 

(България)”АД, с.Бели 

извор 

Инсталация за производство на 

циментов клинкер (т. 3.1 от Приложение № 

4 на ЗООС) 

 

75-Н1/ 2009 

г. 

Актуализир

ано с решение  

№75-Н1-

И0-А1/2012г. 
5 „Метизи”АД, 

гр.Роман 

Инсталация за производство на 

стоманени телове, стоманени въжета, 

арматурни снопове, пирони, сита и сапани, 

включваща:  

- Повърхностна обработка на метали 

чрез химични процеси (т. 2.6 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

- Обработване на черни метали в 2 

Агрегата за горещо поцинковане на телове и 

полуфабрикат (т. 2.3 (в) от Приложение № 

4 на ЗООС) 

78/2005 г. 

Актуализир

ано с решение  

№78/-Н0-

И0-А1/2011г. 

 

6 ,,Вратица-Враца” 

АД, гр. Враца 

досегашен 

оператор 

“Вратица” ООД, гр. 

Враца 

Инсталация за предварителна обработка 

и багрене на текстил, включваща 

дейностите: 

 предварителна обработка и багрене 

на текстил, включваща дейностите: 

- изваряване; 

- химическо избелване, 

 багрене, включващо: 

- багрене на текстил; 

- печатене на текстил с пигментни 

багрила 

(т. 6.2 от Приложение № 4 на ЗООС) 

135/ 2006г. 

В 

процедура по 

актуализиране 

на КР 
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7 „Завод за 

хартия”АД, гр.Мизия 

Инсталация за производство на хартия 

(т. 6.1. (б) от Приложение № 4 на ЗООС) 
227-Н0/ 

2008г. 
8 Община Оряхово 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Оряхово, Вълчедръм, 

Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина, 

Борован, Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 

на ЗООС) 

249-Н0/ 

2008г. 

Актуализир

ано с решение  

№249-Н0-

И0-А1/2012г. 
9 „СВ Феникс” 

ЕООД, гр.Криводол 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици с повече от 40 000 места  

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

256-Н0/ 

2008г. 

1

0 
„Яйца и 

птици”АД, гр.Мизия, 

площадка Мизия 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици, включваща:  

  - 4 броя халета с № 1-4 за отглеждане 

на стокови носачки на скаров под 

  - 6 броя халета с № 6, 7, 8, 10, 11, 12 за 

клетъчно отглеждане на стокови носачки 

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

258-Н0/ 

2008г. 

1

1 
„Яйца и 

птици”АД, гр.Мизия, 

площадка Козлодуй 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици, включваща:  

6 броя халета с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за 

клетъчно отглеждане на стокови носачки 

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

259-Н0/ 

2008г. 

Актуализир

ано с решение  

№259-Н1-

И0-А0/2012г. 
1

2 
„Агростил – 

2003”ЕООД, гр.Бяла 

Слатина 

Инсталация за трансестерификация на 

растителни масла и превръщането им в 

биодизел 

- Инсталация за производство на сурово, 

нерафинирано растително масло 

- Инсталация за рафиниране на 

нерафинирано масло, получено от пресов 

цех 

- Парова централа 

- Ремонтна работилница  

(т. 4.1 “б” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

320-Н0/ 

2008г. 

 

През 2012 година са актуализирани три Комплексни разрешителни (КР):  

 „Холсим (България)”АД, с.Бели извор, КР №75-Н1-И0-А1/2012г. - поради изграждане и 

експлоатация на система за механично третиране и подаване за оползотворяване на 

неопасни отпадъци в инсталация за производство на циментов клинкер и влязла в сила 

нова нормативна уредба по околна среда. 

 Община Оряхово, Регионално депо за неопасни отпадъци, КР №249-Н0-И0-А1/2012г. - във 

връзка с изграждане на площадката за съхранение на «Б-Б кубове» запълнени с отпадък 

с код и наименование 20 01 19 – пестициди с изтекъл срок на годност.  

 „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй, №259-Н1-И0-А0/2012г.  -  поради 

промяна в работата на инсталацията съгласно условията на Регламент 1999/74/ЕС от 19 

юли 1999г. въвеждащ минимални изисквания за хуманно отношение при отглеждането 
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на кокошки носачки, което налага уголемяване на клетките в които се отглеждат 

кокошки носачки. 

 

В процедура по актуализиране са две КР: 

 

 КР №135/2006г. с оператор ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца - поради планирана промяна в 

работата на “Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил”-отпадане на 

процесите полупоточно багрене и пигментно поточно багрене( поради това, че 

машините и съоръженията са остарели и няма да бъдат използвани), както и поточно 

избелване. Изваждане от обхвата на Комплексно разрешително на Инсталация за 

производство на топлинна енергия и смяна на оператора. 
 

 КР №5-Н1/2010 г. с оператор „Екопроект” ООД, гр.Враца - във връзка с  въвеждане в 

експлоатация на сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци и влязла в сила нова 

нормативна уредба по околна среда. 

Във връзка с усъществяване на контрол по изпълнението на условията в издадените 

комплексни разрешителни (КР) през 2012 г. са извършени 12 бр. планирани проверки на всички 

инсталации с издадени КР. Извършени са 5 бр. последващи проверки относно изпълнение на 

дадени предписания.  

През 2012г. проверките са по-малко в сравнение с 2011г., поради преустановяване на 

производствената дейност на НИПВМИБ „Ветбиофарм”ООД – гр.Враца и отмяна на 

издаденото Комплексно разрешително (КР) №18/2004г. 

От страна на РИОСВ -  Враца през 2012г. са дадени общо 13  бр.  предписания във връзка с 

изпълнение условията в КР, 11 предписания са изпълнени в срок, а 2 бр. са със срок на 

изпълнение през 2013 г.  

За неизпълнение на условие № 4.1 от КР №5-Н1/2010 г. с което е превишен разрешения 

капацитет в клетка 1.2 на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и 

Мездра”  е състан акт №14-755-ХХ/04.10.2012г. на оператор „Екопроект” ООД, гр. Враца.  

За неизпълнение на условия № 5.10.2 от издаденото № КР № 320-Н0/ 2008г. с оператор 

„Агростил -2003 ЕООД, гр. Бяла Слатина, непредставяне на  Годишен доклад за околна среда за 

2011г., съгласно чл. 125, ал.1, т.2 и т.6 от ЗООС (Обн. ДВ бр.91 от 2002г.) е състан акт №10-

584-ХХ/26.07.2012г. 
Годишните доклади по околна среда за 2011г. от всички останали оператори са 

представени в срок и съгласно изискванията. 

Изготвен е списък на всички оператори,  имащи задължение за докладване по ЕРИПЗ, 

съгласно Приложение І на Регламент №166/2006 г. Операторите са докладвали данни за емисии 

от техните инсталации за 2011г. в интегрираната информационна система за докладване на 

Европейската комисия, съгласно изискванията на Регламент №166/2006  г.  за създаването на 

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ). В срок са докладвали и 

операторите,  за които не е необходимо издаване на КР,  но имат задължение за докладване по 

ЕРИПЗ. 

 
ЕО и ЕЩ 

 

През 2012г. са проверени 56 бр. обекти, съгласно плана за контролна дейност,  като техния 

брой е значително по-голям в сравнение с предходната година. 
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Общата констатация от направените проверки е, че операторите изпълняват задълженията 

си по ЗОПОЕЩ – подали са информация за включване в публичния регистър на операторите, 

извършващи дейности по приложение №1 от Закона, имат изготвена собствена оценка съгласно 

Наредба №1, въз основа на оценката са планирали мерки за недопускане на заплаха от ЕЩ, 

предвидили са дневници за поддържане на информация съгласно приложение №3 от Наредба 

№1.  

За  установените пропуски са дадени 21бр. предписания, които са изпълнени в срок. На 

територията, контролирана от РИОСВ-Враца няма констатирани случаи на заплаха от щети и 

на причинени такива, поради което инспекцията няма издадени заповеди за прилагането на 

превантивни и оздравителни мерки в предвидените от Закона случаи. 
 

ОХВ и УР: 

 

За периода 01.01.2012г- 31.12.2012г., са извършени 44бр.проверки при планувани 46бр. (33 

бр. през 2011г./на производители, вносители и/или потребители надолу по веригата на химични 

вещества и смеси по “Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и 

смеси”,съвместни проверки по  утвърден годишен график на МВР с Дирекция “Инспекция по 

труда”, РД “Строителен надзор”, РД “ДАМТН” на складове за взривни материали за 

граждански цели. На територията на РИОСВ – Враца има пет такива склада, като до момента не 

са констатирани нарушения относно съхранението на взривните материали. На етап монтаж на 

машини и оборудване е фабрика за производство на амонит и тринитротулуол в с.Лиляче, към 

склада за взривни материали. Дружеството собственик на склада и строящата се фабрика – 

“Никас” ООД гр.Враца има издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС - № 111/ 2008г. 

Плана за дейности за 2012г. е изпълнен на 93%, като приоритет на проверките бяха 

предприятията имащи задължения за регистрация па Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH и 

тези със задължения за нотификация на класификацията и етикетирането пред Европейската 

агенция по химикали кам края на 2010г., съгласно изискванията на чл.40 от Регламент (ЕО) 

1272/2008 – CLP. 

Графика за проверките на разрешителни по чл.104 от ЗООС съгласно заповед №.... на 

Министъра на околната среда и водите е изпълнен на 100%. Докладите от проверките на 

операторите с разрешително по чл.104 от ЗООС са изпратени на  Министъра на околната среда 

и водите. 

За периода са дадени 9 бр. предписания, който са изпълнени в срок. 

Задължения относно регистрацията на химични вещества произтичащи от Регламент (ЕО) 

1907/2006, изискванията за повторна класификация и етикетиране на химични вещества и 

смеси и нотификация на класификацията пред Европейската агенция по химикали – ECHA, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP, въведоха нов подход и отношение 

на индустрията относно използването на химични вещества и смеси.  

Фирмите направили предварителна регистрация във високо тонажната група са извършили 

същинска регистрация в  установения срок 01.12.2010г. Задълженията за нотификация на 

вещества в обхвата на REACH ( с вече направена предварителна регистрация под 1000 т/г) и 

вещества неподлежащи на регистрация но със задължения за нотификация също са изпълнени.  

Все още е проблем въвеждане изискванията на Регламент (ЕО) 453/2010 за нов формат на 

информационен лист за безопасност и най-вече предаване на информацията надолу по веригата 

на доставки. 

С приемането на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси от юни 2011г. се наблюдава засилен стремеж на оператори за спазване условията за съхранение 
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на химичните вещества и смеси  (подобрения в складовете за съхранение, съвместимост на категориите 

на опасност и произтичащите от това изисквания за  разделно съхранение ). Направени са оценки на 

безопасността на съхранение (съгласно чл.9 от Наредбата, краен срок 07.07.2012г. за действащи 

складове). 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ: 

 

Важно значение за опазване на биоразнообразието в зоните по Натура 2000 освен 

превантивния контрол има и последващия контрол. 

В тази връзка са извършени контролни проверки на територията на 14 защитени зони от 

Натура 2000: BG0000508 „Река Скът”, BG0000166 „Врачански Балкан”,  BG0000593 

„Билерниците”, BG0001014 „Карлуково”, BG0001042 „Искърски пролом-Ржана”, BG0000334 

„Остров”, BG0000527 „Островска степ-Вадин” и BG0000614 „Река Огоста”, BG0000517 

„Портитовци-Владимирово”,  BG0000594 „Божия мост -Понора” и BG0000487 

„Божите мостове”за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и 

BG0002053 „Врачански Балкан”, BG0000332 „Карлуковски карст” и BG0002009  „Златията” за 

опазване на дивите птици, както и проверки на 14 броя инвестиционни предложения /ИП/ 

попадащи на територията на защитени зони, на основание чл. 32 от Наредбата за ОС. Не са 

констатирани нарушения. 

Основен акцент на извършената през годината контролна дейност е проверка относно 

спазването на режимите и забраните, определени със заповедите за обяване на защитенит зони, 

както и на поставените в решенията на инспекцията условия за реализация на инвестиционните 

предложения, при което не са констатирани нарушения.  

Като положителен ефект, в резултат на превантивния и последващ контрол на заявените 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения през изминалата година, както и за 

предходните години, може да се отчете факта, че при извършените проверки не е установено 

реализаране на дейности в границите на защитените зони, без издадено разрешение от страна 

на инспекцията. Не е установено и неспазване на поставените в решенията на инспекцията 

условия. 

Относно контрол на дейността на собственици и ползватели на земи и гори в  защитени 

територии  за 2012  година са извършени четиридесет и пет /45/ проверки.  

Проверките в Резерват “Врачански карст”- изключителнa държавна собственост са седем 

/7/. Съставени са 2 акта съгласно чл. 17 (1) от Закона за защитените територии в местност 

„Манастирски дол ” на територията на Резерват „Врачански карст ”, където е установено 

нерегламентирано събиране на суха дървесина и бракониерска сеч. 

Обходени са следните защитени територии: ПП „Врачански Балкан”, ЗМ „Вола”, ЗМ 

„Падините”, ЗМ „Боров камък”, ЗМ „Китката”, ЗМ „Козлодуй”, ПЗ „Червеница”, ПЗ 

„Гълъбарника”, ПЗ „Самуилица I и II”, ПЗ „Чуклите”, ПЗ „Ритлите”, ЗМ „Коритата”, ЗМ 

„Данева могила”, ЗМ „Тепето”, ЗМ „Веждата”, ЗМ „Речка”, ПЗ „Леденика”, ПЗ „Понора”, ПЗ 

„Божият мост”, ПЗ „Вратцата”, ЗМ „Борованска могила”, ПЗ „Говедарника”, ЗМ „Кочумина”, 

ЗМ „Гола бара” и ЗМ „Калугерски гред-Тополите”. Не са констатирани нарушения във връзка 

със спазването на режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за 

обявяване на защитените територии и Закона за защитените територии, както и не са съставяни 

актове за установяване на административно нарушение. 

Извършени са и 2 проверки, по повод жалби и сигнали от граждани: 1 проверка за „голяма 

и безконтролна сеч” в района на ЗМ „Боров камък”, при която не са констатирани нарушения и 
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1 проверка за замърсяване със строителни отпадъци на територията на ПП „Врачански Балкан”, 

при която е констатирано нарушение. Дадено е предписание за почистване на терена и 

привеждане в първоначалния му вид, което е изпълнено в срок. 

Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ – Враца за извършване на неразрешена катерачна 

дейност в Резерват „Врачански карст” и Природен парк „Врачански Балкан” е установено, че е 

започнало разработване на маршрути по проект на БФКА в райони „Шопката”, „Манастирски 

дол” и „Воеводин дол (Скакля)”, които са посочени в интернет сайт. В тази връзка е изпратено 

писмо до БФКА за предприемане на действия за прекратяване на тази незаконна дейност и 

прекратяване разработването на посочените маршрути. 

На основание  Заповед № РД-247/30.03.2012 г. на Министерство на околната среда и водите 

е изготвен и съгласуван План за противопожарно устройство на резерват “Врачански карст”, с 

цел предотвратяване възникването на пожари, откриването им и успешното гасене.Въз осонова 

на извършения контрол в защитените територии се наблюдава тенденция към намаляване на 

нарушенията, няма възникнали пожари или друг вид природни или антропогенни въздействия, 

които биха увредили техния благоприятен природозащитен статус.  

Продължават дейностите по актуализиране на заповедите за обявяване на защитените 

територии. 

По Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения през 2012г. са 

извършени 128 контролни проверки, в това число 102 планови и 26 извънредни по жалби и 

сигнали и контрол по изпълнение на предписания.  

Запазва се тенденцията към увеличение на постъпилите сигнали и донесените в РИОСВ – 

Враца птици от защитени видове, които са ранени или намерени в безпомощно състояние. 

Увеличението на броя на постъпилите сигнали е резултат от многобройните информационни 

кампании, свързани с опазване на биологичното разнообразие и ролята на РИОСВ за неговото 

опазване. Положителна тенденция е  намаляване боря на птиците, чийто наранявания са 

причинени от бракониерска дейност. Извършени са 23 проверки по сигнали, касаещи защитени 

животински видове, в резултат, на което четири бели щъркела, две обикновени ветрушки, два 

мишелова, бухал и сива чапла са изпратени в Спасителен център за диви животни “Зелени 

Балкани – Стара Загора”. Една млада чайка и блатна костенурка, след като се установи, че са в 

добро състояние бяха освободени в подходящо местообитание в района на яз. “Дъбника” край 

гр.Враца. 

Направено е предписание на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено-Бяла 

Слатина за обезопасяване на мачтов трафопост в с. Попица, с цел недопускане на бъдещи 

инциденти с щъркели. Даденото предписание е изпълнено в срок. 

Проверени са 26 пункта за изкупуване на охлюви, при които не е установено изкупуване на 

маломерни охлюви и са оборудвани съгласно изискванията. Фирмите и лицата занимаващи се с 

изкупуване, изпълниха заявените количества и преустановиха дейност през първата седмица на 

периода за изкупуване. При огледа се установи, че част от пунктовете, за които са подадени 

уведомления въобще не са извършвали дейност.  

Проверени са и всички билкозаготвителни пунктове, функциониращи на територията на 

РИОСВ – Враца, в които се установи, че се води редовно необходимата документация и не се 

изкупуват защитени видове и такива под специален режим на опазване и ползване. Относно 

контрол по издадени позволителни за ползване на лечебни растения от естествени находища са 

извършени 15 проверки на общини и Държавни горски стопанства. 

Осъществен е контрол по Разрешително №477/23.08.2012г. на министъра на околната среда 

и водите, издадено на екип на "Пали Пест Протект" ЕООД, да извършва периодичен улов със 

стандартни орнитологични мрежи, като изключение от методите, включени в Приложение 5 
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към чл. 44 от ЗБР на домашни врабчета (Passer domesticus) и други видове птици, в халетата на 

хипермаркети Билла, Кауфланд, Метро, Кеш & Кери, Т Маркет, Плюс, Коме СВА, ЛИДЛ и 

Карфур. 

Във връзка с актуализиране регистъра на вековните и забележителни дървета са извършени 

31 проверки на състоянието, наличие на природозащитен знак и засечени GPS координати.  

Издадени са шест становища по искане за отсичане на дървета, които не са поставени под 

специален режим и не попадат в горски фонд.  

Извършена е проверка на тринадесет екземпляра от видове, включени в Регламент ЕО 

№338/97 – австралииски кралски папагал, бернардова розела и голям александър. Птиците са 

размножени на затворено и  маркирани със затворен пръстен. Родителските двойки, притежават 

регистрационни карти, издадени от РИОСВ – Враца.  

Издадени са 21 регистрационни карти на видове, включени в Регламент ЕО №338/97.  

Проверени са 6 зоомагазина на територията на област Враца, относно излагане и продажба 

на защитени видове и такива, включени в CITES. Не са констатирани нарушения.  

Съгласно утвърдена от  министъра на околната среда и водите  “Годишна програма за 

провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани 

условия и освобождаването им в околна среда” са извършени две контролни проверки. Взети са 

общо осем проби от рапица и царевица за анализ за генетични маркери от опитни полета на 

БАБХ в с. Селановци и ИАСАС в гр. Враца. Пробонабирането е извършено съвместно с 

експерти от ГМО лабораторията  към отдел ЛБМ на ИАОС. 

В сравнение с предходната година през 2012г. беше регистрирано значително намаление на 

броя на зимуващите водолюбиви птици в района на водоемите подлежащи на мониторинг от 

РИОСВ – Враца. През януари експерти от РИОСВ – Враца съвместно с представители на 

Българска орнитологична централа взеха участие в 36-то среднозимно преброяване на 

зимуващите водолюбиви птици. Експертите извършиха наблюдение на яз.”Дъбника”, гр.Враца, 

яз.”Еница”, с.Еница и р.Искър в участъка от с.Люти брод, общ.Мездра до с.Чомаковци, 

общ.Червен бряг. Наблюдението бе извършено в 14 точки от р.Искър, 4 точки от яз.”Дъбника” 

и 1 точка от яз.”Еница”. Най – голямо струпване на птици бе наблюдавано на яз.”Дъбника”, 

където бяха преброени над 500 екземпляра водолюбиви птици от 10 вида, сред които голям 

корморан, голяма бяла чапла и сива чапла, зеленоглави патици, кафявоглава потапница, лиски, 

средна бекасина и звънарка.В обхождания маршрут се следеше и за нарушения по лова. Не бяха 

констатирани нарушения.  

Наблюдава се намаление броя на отчетените екземпляри прилепи и през 2012г. Във връзка 

с работата по мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие е извършен мониторинг на прилепи в 

подземни местообитания в пещерата “Кална мътница”, обект определен за мониторинг на 

територията на РИОСВ – Враца. Мониторингът в пещерата се провежда за шеста поредна 

година, като при последното преброяване е отчетено струпване на прилепи от 2414 екземпляра 

от три вида. За сравнение през предходната 2011 година са наблюдавани 3138 екземпляра от 

четири вида. Наблюдаваното намаление може да се дължи на по-високите от обичайните за 

сезона температури . 

Експерти от инспекцията участваха в извънредния масиран мониторинг на кафява мечка в 

област Пазарджик. 

Поставянето на някои видове диворастящи лечебни растения под специален режим на 

опазване и ползване подпомага управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване 

на лечебните растения. Наблюдава се траен интерес от страна на билкозаготвителите по 

отношение на билките под специален режим на опазване и ползване. На 01.02.2012г. 
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Министъра на околната среда и водите, определи със Заповед забранените за събиране лечебни 

растения през 2012г. и количествата растения под специален режим на опазване и ползване 

разрешени за събиране от естествените им находища на територията на РИОСВ – Враца. 

Съгласно Закона за лечебните растения в РИОСВ – Враца се събра комисия с представители на 

общините държавни горски стопанства и РДГ – Берковица за разпределение на отпуснатите 

квоти от лечебни растения. За участие в разпределението заявления бяха подадени от шест 

билкозаготвителя. Отпуснатите количества билки бяха разпределени между всички подали 

заявления билкозаготвители.  

Запазва се тенденцията към подобрение в работата на пунктовете по отношение на наличие 

на позволителни за изкупуваните билки, както и редовно водене на книгата за изкупени, 

реализирани и налични количества билки. През годината са проверени всички 

билкозаготвителни пунктове, функциониращи на територията на РИОСВ – Враца, съставени са 

три акта и са направени шест предписания, които са изпълнени. 

В сравнение с предходната година значително е намаляло количеството на изкупените 

охлюви, след като организаторите на пунктовете изпълниха заявените им от износителите 

количества още през първата седмици на периода за изкупуване и преустановиха дейността. 

Броят на пунктовете е сравнително постоянен през последните години. В законоустановения 

срок до 1 май са приети уведомленията на 7 физически и юридически лица за разкриването на 

32 пункта за изкупуване на охлюви на територията на областта. Голяма част от пунктовете - 12 

броя са открити на територията на община Мездра, следвана от община Бяла Слатина - 5 

пункта; Криводол и Хайредин с по 3 пункта; Роман, Враца и Оряхово и с по 2 пункта; Мизия, 

Козлодуй и Борован с по 1 пункт. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

За периода 01.01.2012г-31.12.2012г. съгласно плана за контролната дейност са извършени 

22бр. проверки, в т.ч.: 5 бр. контролни проверки на условията в Решения по ОВОС издадени от 

МОСВ, 4 бр. контрол по Решения по ОВОС издадени от Директора на  РИОСВ Враца, 11бр. по 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС издадени от директора на 

РИОСВ- Враца и 2 бр. извънредни проверки.  

Извършени са контролни проверки  на 11 бр. инвестиционни предложения с Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС издадени от директора на РИОСВ- 

Враца, касаещи, фотоволтаични централи, предприятие за консервиране на риба, кариери за 

скално облицовъчни материали, изграждане на МВЕЦ
 
, сондаж, газопровод, относно поставени  

условия и фазите на реализирането им. 

Извършени са 9 броя проверки във връзка с издадени от инспекцията решения по преценка 

ЕО относно фотоволтаични инсталации намиращи се в имоти с начин на трайно 

предназначение земеделска земя на по-големи площи и с по-голяма мощност.   

Извършени са 2 бр. извънредни проверки: На обект на място и по документи, във връзка с 

внесено искане на възложител за потвърждаване действието на издадените от директора на 

РИОСВ-Враца Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Решение за преценяване на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, имайки предвид и разпоредбите на чл. 93, ал.7 от Закона за опазване 

на околната среда; Последваща проверка по дадено предписание, при което е установено, че 

предписанието е изпълнено.          

При извършване на проверките е констатирано че няма нарушения. Дадено е 1 бр. 

предписание, което е изпълнено в срок.  
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По-голяма част от предвидените за проверка обекти не са започнали дейности по 

изграждането им. 

 

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС, ЕО и ОС. Сравнение спрямо 

предходната отчетна година. Проблеми. Изводи. 

 

След като съответните възложители са уведомили РИОСВ - Враца за своето инвестиционно 

предложение /ИП/, на всеки възложител в най-кратък срок е отговорено на каква процедура 

подлежи ИП по отношение изискванията на: Глава шеста от ЗООС, Глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и какви действия трябва да предприеме.  

Съгласно изм. ЗООС /от 24.04.2012г./ от МОСВ е препратена по компетентност в РИОСВ- 

Враца преписката за ИП “Продължаване на експлоатацията на находище за варовици “Кунино”, 

землище с.Кунино, община Роман, като процедурата по ОВОС е на етап втора оценка на 

Доклада по ОВОС. След внесен от възложителя преработен и допълнен ДОВОС е изпратено 1 

бр. писмо относно извършена оценка на качеството на доклада  с всички приложения към него, 

за инвестиционно предложение “Продължаване на експлоатацията на находище за варовици 

“Кунино”, землище с.Кунино, община Роман. Дадена е положителна оценка на качеството на 

доклада, имайки предвид че представената информация е с пропуски, които не са от 

съществено значение при вземане на решението. С писмото до възложителя са дадени указания 

относно последващите действия по глава шеста- организиране на общественото обсъждане.  

Издадени са 43 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с 

характер  да не се извършва ОВОС.  

Издадени са 3 бр. Решения  за прекратяване на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Две от Решенията за прекратяване на процедурата, са 

издадени след внесено искане от възложителите за прекратяване на процедурата, а едно е след 

становище от БДУВДР Плевен за недопустимост на ИП срямо ПУРБ.  

Изпратени са 57 бр. уведомителни писма до възложителите  след внесено от тях 

Уведомление за ИП в РИОСВ- Враца, с което са информирани, че инвестиционните им 

предложения са включени в Приложение № 1 и 2 на ЗООС и подлежат на преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, и за необходимите действия, които трябва да 

предприемат съгласно изискванията на глава шеста от ЗООС.  

Изпратени са 727 бр. писма  за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, 

за които направлението е дало становища, че ИП/ППП не са невключени в  Приложения № 1 и 

2 на ЗООС и не подлежат на процедура по ОВОС и ЕО.    

Издадени са 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

Издадено е от директора на РИОСВ-Враца 1 бр. Становище по Екологична оценка № ВР-1-

1/2012г. от 10.08.2012г. за съгласуване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

План за застрояване и Парцеларен план /ПУП-ПРЗ и ПП/, за изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала 2,5 MWp,  в поземлен имот № 000629, с площ 71,386 дка, в местността “Край 

село”, землище с.Камено поле, общ.Роман, обл.Враца, с възложител: «Алвас и Рома» ООД, гр. 

Враца, като преди това е проведено Заседание на ЕЕС при РИОСВ- Враца на 03.08.2012г. с 

дневен ред: Разглеждане на документацията по екологичната оценка, вкл. и предложените 

мерки относно наблюдението и контрола при прилагане на плана, в т.ч. Доклад за Екологична 

оценка /ДЕО/, с приложен към него Доклад за оценка на съвместимост /ДОС/, на което с 

мнозинство е съгласуван плана.  
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Издаденото Становище е обжалвано от СДП “Балкани” чрез РИОСВ-Враца пред 

МОСВ.Становището е отменено от МОСВ с Решение № 290 от 31.10.2012г. и преписката е 

върната за ново произнасяне по искането на възложителя. 

Внесените преписки съдържащи информацията и документация представена от 

възложителите, са изпращани по служебен ред за становища до РЗИ Враца и БДУВДР Плевен, 

като мотивите в техните становища са включени в издадените от инспекцията решения. От 

Общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането на съответното 

инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които отразяват и мнението на 

засегната общественост, които становища също се включват в издадените Решения.  

В РИОСВ- Враца за периода са внесени 43 бр. искания за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС и 2 бр. искания за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО.  

В инспекцията е внесено 1 бр. искане за издаване на становище по ЕО /за план попадащ в 

Приложение №2 от Наредбата за ЕО/, за който има издадено Решение по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО с характер на решението да се извършва ЕО.  

Експертите по съответните компоненти и фактори на околната среда дават писмени 

становища по внесената информация, касаеща конкретно инвестиционните намерения. 

От инспекцията са дадени писмени становища за седем инвестиционни предложения, които 

са на територията на РИОСВ Враца и за които компетентен орган за вземане на решение по 

ОВОС  е МОСВ.  

В хода на процедурите по ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане са изпратени:   33  

бр. писма до възложителите за допълнителна информация и други 114 писма в оперативния 

порядък на изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО.  

Изпратени са 23  бр.  писма във връзка с потвърждаване за влезли в сила решения и 

становища издадени от инспекцията.  

Изпратени са 3 бр.  писма до възложителите за потвърждаване действието /решението не е 

загубило правно действие и е актуално към момента/ на издадените от директора на РИОСВ-

Враца Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда- предвид изпълнение на изискванията на промените в ЗООС посочени в 

чл.93, ал.7. 

За 2012г. от инспекцията не са издавани Решения по ОВОС и Становища по екологична 

оценка, и не е започвала процедура по ЕО за планове и програми попадащи в  Приложение №1 

на Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и 

програми.  

След внесено уведомление за инвестиционно предложение 1 бр.  преписка е  изпратена по 

компетентност в МОСВ  за инвестиционно предложение: “Оползотворяване на горими опасни 

отпадъци с цел използването им като гориво за получаване на енергия, на площадка в пи № 

48043.290.38.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Мизия, 

общ.Мизия, , с възложител: “Андонов” ООД, гр.Враца. 

Основният акцент на извършената през 2012г.  дейност е превантивния контрол относно 

постъпилите в инспекцията ППП и ИП за територията на областта, чрез провеждане на 

процедура по Оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените 

зони от Натура 2000, съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(съответно по реда на глава II или глава III от Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони(ДВ.,бр..73 от 11.09.2007г.) /Наредба за ОС/.  
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Относно постъпили уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми и 

проекти, попадащи в обхвата на глава шеста на ЗООС, са издадени 43 бр. вътрешни становища, 

които са неразделна част от издадените Решения по преценка необходимостта от извършване 

на ОВОС и Решения по преценка необходимостта от извършване на ЕО.  Преценката е 

направена по изискванията на Наредба за ОС ( по реда на глава III).  

Издадени са и 7 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху защитените зони, по реда на глава II от горецитираната наредба. 

Издадени са 518 бр. писма относно постъпили в инспекцията горскостопански програми и 

планове. Същите не попадат в обхвата на глава шеста от ЗООС, но попадат в обхвата на чл.2, 

ал.2 от Наредбата за ОС (ДВ бр.73/2007г). Издадени са и 35 бр становища за други дейности, 

извън обхвата на ЗООС, по чл.2, ал.2 от Наредбата. Изготвени са и 28 бр. писма за 

потвърждаване валидността на издадени от инспекцията решения, за предоставяне на 

информация дали даден имот попада в зони по Натура 2000, както и от друго естество. 

Както през 2011 г, така и през 2012 г продължава интереса към изграждане на 

възобновяеми енергийни източници, като в териториалния обхват на РИОСВ-Враца само 

незначителна част от тях попадат на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.  

През 2012 г влезе в сила измененение на Наредбата за ОС (ДВ, бр.73/2007г), което дава 

повече възможности и въвежда повече критерии при извършване на процедурата по Оценка за 

съвместимост, като например прекратяване на всеки етап от провеждането й, при липса или 

недостоверност на информация, както и при вероятност от друго естество за отрицателно 

въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони. Всички 

изменения са с цел осигуряване на повече възможности на експертите, извършващи процедура, 

при оценяване на евентуалните въздействия и вземане на правилно решение, както и 

съобразяване с изискванията на повече нормативни документи, за да се запазят защитените 

зони от Натура 2000 в благоприятното им природозащитно състояние. 

Относно превантивиния контрол по реда чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са издадени 106 

броя писма, относно постъпили в инспекцията горскостопански планове и програми и 16 броя 

писма за инвестиционни предложения, извън обхвата на ЗООС. 

 

1. Анализ и сравнение на политиката по околна среда на местно ниво спрямо 

предходната година (подготовка и реализиране на екологични проекти, програми, 

кампании, дейности по екологично образование и др. в териториалния обхват на РИОСВ). 

 

През 2012г., както и през 2011г. от основните показатели характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух в региона се наблюдават единствено превишения на СДН по показател 

ФПЧ10. През 2012г. можем да отчетем намаляване броя на  регистрираните превишения на 

средноденонощната норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м
3
) по показателя от АИС “ЖП Гара”- Враца /60 

дни, като регистрираните превишения през 2011г. са 105/. РИОСВ- Враца осъществява 

необходимия контрол по изпълнение мерките заложени в разработената и приета Общинска  

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2011 г.-2014 г.  

Една от основните мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 е газифицирането на град Враца, 

като през 2012г. продължава поетапната газификация на града от страна на  “Рила Газ”ЕАД, гр. 

София. До момента е изградена близо 47 км. мрежа и 10 км. подземни отклонения към 

потребители и е положена тръбна мрежа от 12 км. През годината са пуснати в експлоатация 

30км. от изградената газопреносна мрежа. С окончателното изграждане на газификацията, 
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същата ще има готовност да обслужва 18 000 бр. битови абонати и 150 бр. административни и 

индустриални потребители.  

Други по-значими изпълнени мерки от Програмата са: 

 Почистване на уличната мрежа и тротоарите в община Враца- през годината по 

утвърдени графици се извършва ежедневно ръчно метене на 78 дка и поддържане 

чистотата на още 41 дка в ЦГЧ. Извършено е машинно метене на улици и булеварди- 

3 130 дка. Измитите улици са 1 749,172  дка с 300 дка повече от 2011 г. 

 Изразходените средства за почистване на улични платна, тротоари, площади, алеи, 

паркови и други територии предназначени за обществено ползване през 2012 г. възлизат 

на 1 679 035,00  лв. 

Утвърждаване и изпълнение на графици за ремонт на уличната мрежа в община Враца- 

през 2012 г. е направен е ремонт на 540 м
2
 тротоари и са асфалтирани 15 827 м

2
 улици. 

Извършен е Основен ремонт на общински пътища ІV клас на територията на община Враца- 

7 840 м
2
. 

Провеждане на обществени мероприятия за залесяване и увеличаване на площите с 

компактна дървесна растителност- през 2012 г. Засадени широколистни и иглолистни 

декоративни  фиданки и храсти на обществени места- 303 бр. Засадени широколистни и 

иглолистни дървета по кампания “Деня на земята”  -100 бр. Раздаден безвъзмездно посадъчен 

материал за засаждане на обществени места- 3 430 бр. 

Оптимизиране на транспортната схема в община Враца разширяване и увеличаване на  

съществуващата. 

Ограничаването използването на пясък и други твърди минерални субстанции при зимното 

поддържане на уличната мрежа преминаване към използване на химични реагенти/- за разлика 

от предходни години, през зимният период на 2012 г./2013 г. се предвижда използването на  сол 

и калиев двухлорид, който ще удължи действието на натриевия хлорид и неизползването на 

пясък в строителните граници на града. 

Продължава и газифицирането на битови и обществени абонати на територията на гр. 

Мездра. С горните дейности ще бъде постигнато намаляване степента на замърсяване на 

атмосферния въздух с прах, въглероден оксид и серен диоксид в приземния слой на населените 

места  от горивни инсталации. 

Общата цел на дейността по отношение на водите е опазване чистотата на водните тела в 

териториалния обхват на РИОСВ-Враца, което може да се постигне чрез преустановяване 

заустването на отпадъчни води във водни обекти без разрешително за заустване по Закона за 

водите или Комплексно разрешително по реда на ЗООС. 

Като цяло на територията на РИОСВ-Враца всички фирми, които заустват производствени 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти имат издадени разрешителни за заустване. 

Основните екологични проблеми са: липса на ПСОВ на селищата с население над 10 000еж; 

неефективни, амортизирани или недобре поддържани пречиствателни съоръжения на 

контролираните обекти, подлежащи на разрешителен режим; съществуването на множество 

малки животновъдни стопанства, неотговарящи на добрите земеделски практики по отношение 

на третирането на формираните отпадъчни води.  

В област Враца основен дял на заустваните отпадъчни води се пада на промишлените 

предприятия и на домакинствата (битово-фекални отпадъчни води), като дела на промишлените 

отпадъчни води през последните години значително е намалял. Причина за това е прекратяване 

на производствената дейност на големите производствени мощности. 
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В областта има изградена и функционира една Градска пречиствателна станция за 

отпадъчни води в гр. Враца. И през изтеклата година при извършваните контролни проверки и 

анализи на взетите водни проби от отпадъчните води са установени стойности над 

индивидуалните емисионни норми определени в разрешителното за заустване. Град Враца е с 

по-голяма степен на изграденост на канализационната система и проектния капацитет на 

станцията е недостатъчен да поеме цялото количество формирани отпадъчни води. Освен това 

ГПСОВ-Враца е морално и физически остаряла, което е една от причините за неефективната и 

работа.  

На територията на област Враца голяма част от жителите не са обхванати в 

канализационни системи. Градовете Враца, Мездра и Козлодуй са с по-голям процент на 

изграденост, а Бяла Слатина, Оряхово и Роман са по-слабо канализирани.  

През 2012 г. стартираха строителните дейности - І-ви етап по реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ-Враца, които са част от "Интегриран инвестиционен проект във 

водния сектор на гр. Враца".  

Стартира проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. 

Козлодуй”-процедура за безвъзмездна финансова помощ 161PO005/10/1.11/02/16.  

“Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина” е в 

процес на реализация, чрез осигурено финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013г.” 

.Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра” – 

Осигурено финансиране за "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен 

проект във водния сектор на гр. Мездра".  

Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, канализационна мрежа и 

съпътстващата я водопроводна мрежа на територията на гр. Мизия”- е в процес на 

подготовка на документация за кандидатстване за безвъздмездна финансова помощ по 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. 

“Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол” – внесена е в 

МОСВ  документация за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 

“Рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на канализация с ПСОВ с 

капацитет 1000 е. ж. в с. Крушовица, общ. Мизия” осигурени са средства по мярка 321 на 

“Програма за развитие на селските райони”. 

“Изграждане на канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води за 1000 

е.ж. на с. Софрониево, общ. Мизия” – изготвен идеен проект. 

“Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 4200 е.ж. в 

землището на гр. Роман” – Община Роман е представила изготвени прединвестиционни 

проучвания в УО по Оперативна програма “Околна среда. 

Основните цели на политиката по отношение управление на отпадъците на местно ниво са: 

Да се осигури безопасното и безвредното изхвърляне на битовите и производствените 

отпадъци, с цел защита здравето на работниците и обществото по време на тяхното събиране, 

транспортиране, обезвреждане и окончателното им депониране. 

Да се сведе до минимум производството на отпадъци като се стимулира рециклирането, 

повторната употреба и възстановяването на енергията. 

Да се идентифицират замърсените места, да се оценят рисковете, които те представляват за 

здравето и околната среда и да се намалят или отстранят  неприемливите рискове. 
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Сред дългосрочните цели са изграждането на нови и поддържането на вече 

съществуващите зелени зони, почистването на улиците, парковете и алеите в населените места. 

Въвеждането на пазарни механизми в страната стимулира най- пълното оползотворяване на 

използваните суровини, внедряването на безотпадъчни технологии, рециклирането на 

отпадъците в предприятията и употребата на по-евтините вторични суровини. 

Въпреки това, количествата на годишно генерираните отпадъци е голямо. 

Незадоволителна е работата на общините по отношение намаляване количеството на 

отпадъците, който се транспортират до РДНО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране 

на градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната община. В 

областта няма изградени соъръжения за предварително третиране на битови отпадъци. 

През 2012г. са изградени Клетка 2.1 към Регионално депо за неопасни отпадъци за общини 

Враца и Мездра на стойност 2 908 994 лв и  Сепарираща инсталация за битови отпадъци на 

Регионално депо за твърди битови отпадъци за общини Враца и Мездра на стойност 4 798 615 

лв.  

Проектите са финансирани от държавния бюджет – ПУДООС. 

През 2011г. изцяло е запълнен капацитета на клетка 1 към депото.В края на същата година 

е изградена клетка 2.1 към регионалното депо за неопасни отпадъци на площ от 19.84 дка и от 

месец октомври 2012г. се експлоатира. Към депото е изградена сепарираща инсталация за 

битови отпадъци на общини Враца и Мездра.Същата не се експлоатира, поради забавянето в 

подаване на заявление за изменение на   Комплексното разрешително на депото и включване на 

сепариращата инсталацията в измененото разрешителното /в момента тече процедура по 

преразглеждане на КР/. 

В сравнение с предходни периоди активността на общините по отношение на закриване на 

нерегламентираните сметища и депониране на отпадъците на регионалните депа  се е 

повишила. 

Подобрена е организацията по разделно събиране на отпадъците, както и сметоизвозване 

на битовите отпадъци от общините Борован, Бяла Слатина и Хайредин до РДНО – гр. Оряхово 

Налице е все по-активно участие на общинските администрации в разработване на проекти 

с екологична насоченост.  

В рамките на национална кампания «За чиста околна среда» по обявеният конкурс на тема 

«Обичам природата-и аз участвам» са класирани 9 бр. проекта на  общини, кметства и училища 

от територията на областта. Предварително бяха огледани терените, които трябваше да бъдат 

почистени, залесени и облагородени. Реализирането на проектите започна от началото на 

м.юни и приключи в края на м.ноември. След изтичане на посочените в договорите срокове и 

изпълнение на проектите е извършена проверка на място и по документи, изготвени са 

протоколи с предложение за изплащане на сумата по проектите.  

Всички общини от региона имат разработени и приети на заседания на Общинските съвети 

Програми по опазване на околната среда и Общински планове за развитие, в които са 

разработени краткосрочни и дългосрочни планове за действие в областта на управлението на 

отпадъците.  

През 2012г. актуализирани Програми за управление на отпадъците са изготвени от общини 

Криводол и Хайредин.  

Всички 10 бр. общини на територията на РИОСВ – Враца имат приети и действащи 

наредби за управление на отпадъците, за териториите на съответните общини.Съгласно новите 

изисквания към общините, регламентирани от новия ЗУО предстои тяхното актуализиране във 

възможно най-кратки срокове.  
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Общините от региона разработват програми за устойчиво използване на поземления ресурс 

и намаляване на замърсяването от нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни  

отпадъци  и торов отпад. В резултат на проведените действия по тези програми се подобрява 

чистотата на населените места и състоянието на почвите в региона. Общинските 

администрации участват и в разработването на проекти с екологична насоченост. 

Финансирането от различни програми на закупуване на съвременна техника за обработка 

на земеделските земи, контрола на използваните растително защитни продукти използвани за 

борба с болестите и неприятелите, прилагането на добри земеделски практики в 

животновъдството подобриха състоянието на почвите в региона.  

През отчетния период не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди.  

Продължава интереса към изграждане на фотоволтаични инсталации, във връзка със 

стратегията за повишаване на процента електроенергия, добиван от възобновяеми енергийни 

източници. На територията на област Враца по-голямата част от тези дейности е свързана с 

промяна предназначението на земеделски земи. 

Политиката на направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” в 

РИОСВ-Враца е свързана с подобряване на околната среда чрез контрол спазването на 

заложените в КР условия. Контролиране на емисиите вредни вещества и определяне на 

мерките, които трябва да се предприемат от операторите, за да се предодврати евентоално 

замърсяване и да се намали негативното въздействие върху околната среда; 

Контролът по изпълнение на задълженията и отговорностите на операторите към ЗОПОЕЩ 

е с цел недопускане на ЕЩ и прилагане на превантивни и оздравителни мерки в случай на 

заплаха от щети и причинени щети. 

Спрямо предходната година няма голямо разнообразие в характера на инвестиционните 

предложения. Преобладават тези ИП които са за интензивно животновъдство.  

Във връзка с изпълнението на предоставяните административни услуги от РИОСВ- Враца в 

областта на ОВОС и ЕО през изминалата 2012 в сравнение с 2011г. е взето повече участие: в 

провежданите обучения на ИПА, в обученията по ОВОС и ЕО провеждани от МОСВ, в 

работата на експертните съвети по устройство на територията на общините от област Враца, в 

държавни приемателни комисии.  

Във връзка с изменението на Закона за горите и необходимостта от одобрение на 

горскостопанските планове и програми от страна на инспекцията, преди съгласуването им от 

РДГ-Берковица, беше проведен двудневен семинар, иницииран от МОСВ с представители на 

РДГ-Берковица и други институции на местно ниво, във връзка с уточняване на някои въпроси, 

касаещи съвместната работа,  и най-вече относно горскостопанските планове и програми, 

засягащи защитени зони от мрежата Натура 2000. 

 

 

 

 

5. Слаби и силни страни на контролната дейност. Изводи за 2012г. 

 

Висока ефективност при изпълнение на годишния план за контролна дейност, въпреки 

големия брой извънредни проверки извършени с по-малък брой експерти. 

Добра координация на действията с други институции при извършване на проверки-РЗИ, 

Общини, РПУ, Областна администрация и др. 

Изпълнен е  утвърденият годишен план за 2012г. относно извършване на контролни 

проверки по компонент “Въздух” и фактор “Шум”. Утвърдените планове за мониторинг са 
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изпълнени съвместно с експертите на Акредитирана Регионална Лаборатория - Враца.  

Операторите спазват изискванията на  Наредба №61 касаещи извършването на СНИ и СПИ. В 

следствие на контролната дейност от предходни години, не са констатирани нарушения по 

Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в 

определени бои, пускани на пазара продукти несъответстващи на изискването за етикетиране 

от обхвата на наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепартурни продукти. Част от операторите на 

бензиностанции са запознати  с изменението на  Наредба № 16 за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 

бензини, касаещо изграждането на фаза ІІ за улавяне на бензиновите пари. Своевременно се 

актуализира списъка на операторите на хладилни и климатични инсталации с 3 кг и над 3 кг. 

хладилен агент. Като слаба страна по компонент “Въздух” може да се посочи закъснение в 

срока на представяне на отчети и справки от операторите  на хладилни и климатични 

инсталации и такива използващи и търгуващи с бои, лакове и авторепаратурни продукти 

съдържащи ЛОС. 

Повечето промишлени предприятия на територията на област Враца са обхванати от 

разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и 

състава на формираните от предприятията производствени отпадъци, както и тяхното 

последващо движение за преработка или обезвреждане. В сравнение с предишни години е 

намалял броя на операторите, които не спазват условията в издадените разрешителни за 

дейности с отпадъци.  

Във връзка със засилен контрол не се експлоатират общинските депа за битови отпадъци, 

както и  повечето нерегламентирани сметища в малките населени места. 

Незадоволителни са действията на общините по отношение намаляване количеството на 

отпадъците, който се транспортират до РДНО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране 

на градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната община.  

Въведените системи на разделно събиране на отпадъци от опаковки не работят ефективно и 

събраните количества са малки. Една от основните причини за това е недостатъчната 

информираност и заинтересованост на населението. 

Липсват еколози и лица в по - малките фирми, които да са компетентни в областта на 

управление на отпадъците. 

По отношение чистотата на водите като цяло се наблюдава намаляване на констатираните 

нарушения, както и трайна тенденция към подобряване качествата на повърхностните водни 

обекти на територията контролирана от РИОСВ-Враца. 

Един от основните екологични проблеми от предходните години в областта на водите е 

замърсяването на р. Черна в района на с. Лютаджик, общ. Враца. При извършените през 2012 г. 

от РИОСВ-Враца, съвместно с Регионална Лаборатория – Враца проверки и пробонабирания от 

повърхностни води от р. Черна и подземни води от извор “Черна” и “Сухия извор” е установено 

значително подобряване в качеството на водите им. През годината не е констатирано 

отклонение в нормите за категорията водоприемник на река Черна след вливането на изворите. 

Като цяло на територията на РИОСВ-Враца всички фирми, които заустват производствени 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти имат издадени разрешителни за заустване. През 

изтеклата година е констатиран само един случай на заустване без издадено разрешително, като 

за това на нарушителя фирма “Акет Пласт” ЕООД, гр. Бяла Слатина (предприятие за 

предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса) е съставен акт по Закона за 

водите  и със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е преустановена дейността по изпиране 
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на пластмасови отпадъци, чрез пломбиране на миячната инсталация, до издаване на 

съответното разрешително. 

Другият основен замърсител от предходни години на територията, контролирана от 

РИОСВ-Враца, млекопреработващото предприятие “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец през 2012 

г. пусна в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води. На фирмата е разрешено 

заустването  на пречистени отпадъчни води в река Лева, при спазване на индивидуалните 

емисионни ограничения /ИЕО/, определени в разрешителното за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води, издадено от БДУВДР-Плевен. След пускане на пречиствателната 

станция в експлоатация, при осъществения контролен и собствен мониторинг на дружеството 

не са регистрирани превишения над ИЕО и всички изследвани показатели отговарят на тези, 

определени в разрешителното. 

Извършен е анализ на  риска за всички значими оператори на територията, контролирана от 

РИОСВ-Враца и в резултат е прецизиран списъкът на обектите, подлежащи на контрол и 

честотата на контролните проверки. С приоритет през 2012 г. са контролирани операторите, на 

които са налагани санкции за регистрирани надвишения над индивидуалните емисионни 

ограничения определени в разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на 

отпадъчни води и/или съставяни актове за нарушения на екологичното законодателство. 

Основен проблем във водния сектор е ниската степен на канализираност на населените места и 

липсата на градски пречиствателни станции за отпадъчни води.  

През 2012г. са  постигнати  добри резултати от извършените проверки по повод постъпили 

сигнали и жалби, касаещи замърсяване и увреждане на почвите. Реализирането на 

инвестиционни намерения не се извършва без предварително извършена процедура съгласно 

Закона за околната среда, което позволява да бъде контролиран процеса на опазване на 

поземления ресурс в региона. Наред с положителните тенденции по отношение замърсяване и 

увреждане на почвите се наблюдават и доста нерешени проблеми, а именно недостатъчните 

действия от страна на общините по отношение контрола за нерегламентирано изземване на 

баластра от земеделски земи и допускане на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци 

извън регулацията на населените места, което замърсява предимно земеделски земи. 

През 2012г. беше засилен контролът спрямо оператори, при които е констатирано 

несъответствие с условията в КР. В резултат на придобития опит те (операторите) имат по-

добри резултатите при изпълнение на условията в КР и годишното докладване. Изпълняват се в 

срок дадените от РИОСВ предписания и изисканата информация. 

Извършва се превантивен контрол по изпълнение на задълженията и отговорностите на 

операторите към ЗОПОЕЩ с цел недопускане на ЕЩ върху защитени видове и природни 

местообитания, води и водни тела, почви, адекватно реагиране по прилагането на превантивни 

и оздравителни мерки в случай на заплаха от щети и причинени щети. На територията 

контролирана от РИОСВ Враца, към момента няма случаи на възникнали непосредствени 

заплахи за екологични щети и случаи на причинени екологични щети. 

Осъществяването на редовен последващ след превантивния контрол по реализация на 

съгласуваните от инспекцията ИП, ППП, относно спазване на поставените в решенията на 

инспекцията условия, може да се отчете като силна страна на контролната дейност. В резултат 

на това, при проверките не са установени нарушения относно неспазване на поставените в 

решенията на инспекция условия, както и на режимите, определени със заповедите за 

обявяване на защитените зони.  

Всяка година се наблюдава увеличение броя на сигналите на граждани за намерени ранени 

защитени видове птици в безпомощно състояние. Във връзка с необходимостта от лечение или 

доотглеждане в спасителен център на намерените птици възниква проблема с тяхното 
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транспортиране, липсата на подходящи клетки, в които да бъдат пренасяни, както и предпазни 

средства и обучение за експертите. През 2012г., във връзка с атентатите на летище “Сарафово” 

беше забранен превоза на товари в междуградските автобуси без придружител, едниствената 

фирма занимаваща се с превоз на животни “Лео Експрес” също вече не превозва  птици и в тази 

връзка изпълнението на задълженията на РИОСВ по чл.39, ал.2, т.2 от Закона за биологичното 

разнообразие е възпрепятствано. 

През 2012г. значително се е подобрило качеството на информационните листове за 

безопасност, прозтичащи главно от вече направени регистрации по REACH ( наличие на 

разширени информационни листове за безопасност – обикновено изготвени от водещият 

регистрант и предоставени на членовете на съвмество подаване на данни). Складовете за 

химикали се преустройват, където е необходимо, съгласно критерийте за съвместимост на 

Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и изготвените 

оценки на безопасно съхранение от страна на индустрията. Наблюдава се  промяна при 

организацията и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, вследствие  

изискванията на наредбата за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Добра 

координация между компетентните органи по извършване на съвместни проверки на 

операторите с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС. Съвместна работа с РД “Национален 

строителен надзор”, Дирекция “Инспекция по труда” и отдел КОС на МВР при проверка на 

складове за съхранение на взривни вещества за граждански цели. 

Превантивният контрол има за цел недопускане замърсяване или увреждане на околната 

среда над допустимите норми по компоненти и фактори конкретно за всяко инвестиционно 

предложение, преди неговото осъществяване. Превантивната дейност включва и контрол на 

подадена информация от възложители, и на условията поставени в издадените решения от 

компетентния орган за съответното инвестиционно предложение, план, програма.  

При издаване на решение/становище се отчитат особеностите на всеки конкретен случай по 

отношение, мащабност, капацитет, местоположение, кумулативно въздействие. Вземат се 

предвид представените становища от специализирани контролни органи, териториалните 

органи на изпълнителната власт и органите на местното самооправление  за всеки конкретен 

случай. Условията  произтичащи от становищата се включват в съответното 

решение/становище.   

В Инспекцията работи добре приетата организация по приемане на едно гише на 

документация от възложители във връзка с инвестиционни предложения и искания за 

становища от физически и юридически лица. От възложителите се внасят/ приемат в 

инспекцията  уведомления за предвидените от тях инвестиционни предложения  с пълен набор 

от документи съгласно нормативните изисквания, което дава яснота при издаване на 

последващо писмо, относно приложимата процедура по ОВОС и ЕО. В конкретни случаи се 

налага да се иска допълнителна информация и документация.  Оповестяването на издадените 

Решения по ОВОС и по ЕО, които се поставят на информационното табло на Инспекцията се 

извършва чрез протокол от комисия. 

При провеждане на съответната процедура се изисква от възложителите представяне на 

пълна, адекватна и достатъчно подробна информация по отношение на цялостното намерение.  

Публичните регистри по ОВОС и ЕО се актуализират своевременно с данни за текущите 

процедури. Регистрите са достъпни на интернет страницата на РИОСВ- Враца. 

 

6. Предизвикателства и насоки за подобряване на работата на инспекцията.  
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След направен анализ и оценка на неблагоприятните последици върху околната среда от 

обектите, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ-Враца и риска от причиняване на щети 

за околната среда и човешкото здраве от тяхната дейност е определена честотата на 

проверките. Дейностите, на територията на РИОСВ-Враца, които подлежат на засилен контрол 

са млекопререботващите предприятия, предприятията за преработа на плодове и зелечнуци, 

предприятия за винопроизводство, инсталации за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и 

животновъдни обекти, обекти извършващи дейности с отпадъци. Необходима е съвместно с 

операторите да се изготвят мероприятия за недопускане нарушаване изискванията на 

издадените разрешителни за заустване, както и за предприемане на коригиращи действия при 

констатирани нарушения. 

Необходимо е по-добро взаимодействие между общинските администрации от област 

Враца и експертите от РИОСВ-Враца за усвояване на средствата, отпускани по различни 

оперативни програми за финансиране на водния сектор, с цел доизграждане на 

канализационните системи на населените места и изграждане на ГПСОВ на градовете с 

население над 10 000 еквивалент жители.  

Необходимо е по-подробно информиране на всички заинтересовани за новоприетите и 

променени наредби и закони в областта на отпадъците – срещи и кръгли маси с еколозите на 

общините, както и с кметовете на населените места от общините, представители на фирми от 

различни браншове.  

Засилен контрол на площадки за дейности с ОЧЦМ и МРО и на  фирми съхраняващи и 

третиращи по големи количества отпадъци, както и на фирми, които през годините са 

получавали предписания и санкции за екологични нарушения. Използване на чек-лист при 

извършване на проверките.Идентифициране на нови фирми и обекти третиращи отпадъци. 

Подобряване взаимодействието с други институции по отношение обмена на информация. 

Оказване на помощ и съдействие при разработване на програми и проекти на общини, 

фирми, НПО, училища и др. 

Съдействие от страна на РИОСВ на операторите улеснява навременното и правилно 

изготвяне на годишните доклади и докладване в интегрираната информационна система за 

докладване, съгласно изискванията на Регламент №166/2006 г. на ЕС . 

Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от 

страна на заинтересованите. Координиране на съвместната работа с еколозите на общините и 

осъществяване на контакти с неправителствените екоорганизации и клубове при възникнали 

въпроси относно екологичното законодателство.  

Практиката по контролната дейност показва необходимост от повишаване квалификацията 

на експертите чрез редовно провеждане на работни срещи, семинари и дискусии за получаване 

на указания и споделяне на практически опит при прилагане и във връзка с изменения на 

екологичното законодателство. Необходимо е обучение на експертите особено във връзка с 

работата с ГИС (географски информационни системи), както и обучения по изготвяне и 

управление на проекти по ОПОС.  

 

 

 

II. Приложения:  

(таблици във формат Excel) 

 



1. 2. 3. 4.
1. ТЕЦ - към “Камибо” ЕООД - ТП

“Хименерго” Враца
ТЕЦ на гориво природен газ.
Оборудвана с 3 бр. БКЗ -160/100 МГ
/с обща мощност около 390 МW/.

През 2012г. ГГИ не е работила по
икономически съображения и няма
изяснена производствена програма за
2013г.

1. ВЪЗДУХ

№ по ред

Голяма горивна инсталация (по 
Приложение №6 от Наредба №10 от 

06.10.2003г. към ЗЧАВ, ДВ, бр. 
93/2003г.)

Дейности за привеждане в 
съответствие, съгласно програмата 

по чл.10 от Наредба №10 от 
06.10.2003г. (по отделни ГГИ)

Отчет за изпълнението (по отделни 
дейности; краен срок за 

приключване на инвестиционното 
мероприятие)

Справка  1.1 Информация по дейностите за привеждане в съответствие на съществуващите големи горивни инсталации

1



НДЕ измерено брой сума

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
“Кралтрейс” ООД,    

гр. Враца

N.N.
Асфалтосмесителна 

инсталация  към Асфалтова 
база,  с. Паволче, 

общ. Враца

N

прах , NОx, 
pOO, CO, 

Органични 
вещества 

/определени  
като общ С/ 

As, Cd  и benzo 
Ea) pyrene

прах -OM
NОx- 4MM
pOO-  4MM
CO - 5MM

Органични 
в-ва- NMM
As -   M,M5
Cd- M,M5
benzo Ea) 

pyrene-M,M5

прах -N9,N
NОx- OM,4
pOO- N4T
CO - S9N

Органични 
в-ва- NMM,P 
As - M,MMNO
Cd-<M,MMMP

benzo Ea) 
pyrene- 
M,MMMOT

- - - - -

Показатели 
(прах, серен 

диоксид, 
азотни оксиди 

и др.) Съставе
н акт, 
брой

брой видБрой

Административно – 
наказателни мерки

Неизпъ
лнени

Наказател
ни 

постановле
ния, 

размер   Eлв.)

Санкции по чл. 69 от ЗООС,

Справка 1.O.Емисионни измервания по смисъла на чл.16 Наредба №6/1999 г.                                                   

№

Наименование на оператор, 
обект, инсталация/ дейност, 
изпускащо устройство E№), 

пробоотборна точка

Брой 
измервания

Извършени емисионни измервания Предприети мерки

Констатирани 
превишения на НДЕ 

– концентрации 
Emg/Nm3)

Дадени 
предписания

1

в размер на NS5,P5 
лв. наложена с 
Наказателно 

Постановление
№ С- 4-NPS-N/ OP. 

MS. OMNNг., 
намалена със 

Заповед №С- 4-NPS-
4/NT.M9.OMNOг. в 

размер на 4P,5Tлв.  

N текуща
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“Топлофикация- Враца”ЕАД, 
гр. Враца - 

ТЕЦ “Градска” /горивни 
инсталации: водогреен котел 
ВПКГМ-NO №O, парни котли 

КГ-NO №N и КГ-NO №O  на 
гориво природен газ не 

работят поради липса на 
технологична необходимост/

O.N.
Водогреен Котел  ВПКГМ-NO 

№N /8,T MW/ на гориво 
природен газ

N NОx, pOO  и 
CO 

NОx- O5M
pOO- P5
CO - NMM 

NОx- N9P
pOO-  
<O9,8

CO -  OP
- - - - - - - -

O.O.
 Когенератор №N-T,8 MW на 

гориво природен газ N NОx, pOO  и 
CO 

NОx-  
 pOO-  
 CO -   

NОx-  N45
pOO-  
<O9,8

CO -  P4,4
- - - - - - - -

O.P.
 Когенератор №O-T,8 MW на 

гориво природен газ N NОx, pOO  и 
CO 

NОx-  
 pOO-  
 CO -   

NОx-  N4O
pOO-  
<O9,8

 CO -  P5,O
- - - - - - - -

“Екопродукт Мегия”ЕООДN,     
гр. Враца   

P.N.
Парен котел КПН/Г- N,8 MW 

на гориво компресиран  
природен газ /метан/

N NОx,pОO и CO  
NОx - O5M
SОO - P5
CO - NMM 

NОx -SO,O
SОO - 4,T
CO - 5O,9 - - - - - - - -

“Нивего”ООДN, с. Чирен
общ. Враца

4.N.
Парен котел ПКНГ- N,O MW на 

гориво природен газ N NОx,pОO и CO 
NОx - O5M
SОO - P5
CO - NMM 

NОx - 
<OS,T
SОO - 
<O9,8

CO - SO,4

- - - - - - - -

O

3

4
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“Ню текс”АДN, гр. Мездра
общ. Враца

5.N.
Парен котел ПКМ-Г- NO на 

гориво природен газ N NОx,pОO и CO 
NОx - O5M
SОO - P5
CO - NMM

NОx- 5T,N
pOO-  
<O9,8

CO -  S5
- - - - - - - -

“Вархим”ЕООДN, гр. Мездра – 
Хидратен цех, гара Черепиш  

S.N.                                                           
РФ №N към чукова трошачка N прах прах-5M прах- 4PT - - - -

S.O.                                                         
РФ №O към мелница и 

елеватор №N9
N прах прах-5M прах- P5N,9 - - - -

S.P.                                                          
РФ №P към пълначно 

отделение насипна вар и 
силози

N прах прах-5M прах- NNO,O - - - -

S.4.                                                         
РФ №4 към пакетиращи 

машини пълначно отделение
N прах прах-5M прах- N84,N - - - -

   * - < по малко от границата на количествено определяне на метода

5

6

в размер на 
84,NNлв. наложена 

със Заповед №С- 4-
5O-9/ ON.MT. OMNNг.,  

увеличена с
Наказателно 

Постановление
№ С- 4-5O-NN / OM. 
NN. OMNOг. в размер 

на 489,4P лв.  

текущаNN
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НДЕ измерено брой сума

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
- - - - - - - - - - - - - -

размер 
(лв.)

Предприети меркиИзвършени емисионни измервания 

Констатирани 
превишения на НДЕ 

– концентрации 
Emg/Nm3)

Дадени 
предписания

Брой

Санкции по чл. 69 от 
ЗООС,

брой вид

Справка 1.3.Емисионни измервания по смисъла на чл.17 Наредба №6/1999 г. 

Неизпъл
нени

Наказателни 
постановления, 

размер Eлв.)Съставен 
акт,брой

Административно – наказателни 
мерки

Показатели 
(прах, серен 

диоксид, азотни 
оксиди и др.)

№

Наименование на 
оператор, обект, 

инсталация/ дейност, 
изпускащо устройство 

(№), пробоотборна точка

Брой 
измервания
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                                                                                                                                           Справка 1.4.Собствени периодични измервания съгласно Глава пета от Наредба № 6/1999 г.

НДЕ измерено
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 “Холсим/България/”АД1,с. 
Бели Извор, общ. Враца

CO- 2000        
HF– 1

CO- 459,5    
HF- 0,41

Cd+Tl – 
0,05

Cd+Tl – 
0,0012

 Hg– 0,05 Hg– 0,0222

Sb+As+Pb
+Cr+Co+C
u+Mn+Ni+
V– 0,5

Sb+As+Pb+
Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V– 
0,0398  

Диоксини 
и фурани– 
0,1ng/Nm3

Диоксини и 
фурани– 
0,0183ng/N
0,00030 
ng/Nm3

HF- 0,43
Cd+Tl- 
0,0006

- - -

CO- 482,5

Въглероден 
оксид,  
флуороводород, 
диоксини и 
фурани, 
антимон, арсен, 
олово, хром, 
кобалт, мед, 
манган, никел, 
ванадий, кадмий 
и талий и живак

1.1. Пещ №2 за производство
на цимент. Пробите се взимат
от Хърватска лаборатория
”METROALFA” Загреб и се
анализират от лаборатория в
гр. Марибор, Словения 

Административно – 
наказателни мерки

размер (лв.)видБрой Неизпъ
лнени

Наказателни 
постановлен
ия, размер 

(лв.)

Съставен 
акт,брой

Предприети мерки

Дадени 
предписания

№

Наименование на оператор, 
обект, инсталация/ дейност, 
изпускащо устройство (№), 

пробоотборна точка

Брой 
измерван

ия

Извършени емисионни измервания 

Констатирани 
превишения на НДЕ – 

концентрации 
(mg/Nm3)

Показатели 
(прах, серен 

диоксид, азотни 
оксиди и др.)

Санкции по чл.69 от 
ЗООС,

брой

-- -2 -
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 Hg- 0,0036
Sb+As+Pb+
Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V– 
0,0301
Диоксини и 
фурани– 
0,0003ng/N
m3

1.2. Елеватор на ролкова преса 1 прах прах- 50 прах-8,9 - - - - - - -

1.3.Пневмоканали на ролкова
преса

1 прах прах- 50 прах-8,5 - - - - - - -

1.4.Елеватор и лентов
транспортьор 1 на ролкова
преса

1 прах прах-50 прах- 8,9 - - - - - - -

1.5. Пресипка и бункер на
лентов транспортьор 1 на
ролкова преса

1 прах прах- 50 прах-8,8 - - - - - - -

1.6.
Лентов транспортьор 2 на
ролкова преса

- - - - - - -

1.7.
Пресипка и бункер на лентов
транспортьор 2 на ролкова
преса

1 прах прах- 50 прах-17,1 - - - - - - -

1.8. Елеватор и пневмоканали 
в цех “Опаковалня”

1 прах прах- 50 прах-11,3 - - - - - - -

1.9.
Сепаратор за циментова
мелница №3

1 прах прах- 50 прах- 5,6 - - - - - - -

1.10.
Сепаратор за циментова
мелница №2

1 прах прах- 50 прах-6,5 - - - - - - -

1.11.

1 прах прах- 50 прах-15,9
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Първа пресипка на транспорт
за цимент на циментова
мелница №2

1 прах прах- 50 прах-2,4 - - - - - - -

1.12.Клинкер везна за 
циментова мелница №2

1 прах прах- 50 прах- 4,9 - - - - - - -

1.13.
Опаковачна машина 1 прах прах- 50 прах-11,9 - - - - - - -
1.14.
Силози за клинкер 3 и 4 1 прах прах- 50 прах-10,3 - - - - - - -
1.15.
Силози за клинкер 5 и 6 1 прах прах- 50 прах-10,9 - - - - - - -
1.16. 
Клинкер транспорт 4 1 прах прах- 50 прах- 9,5 - - - - - - -
1.17.
Хомогенизационен силоз №1
за сурово брашно

1 прах прах- 50 прах-12,7 - - - - - - -

1.18. 
Хомогенизационен силоз №2

за сурово брашно
1 прах прах- 50 прах-13,8 - - - - - - -

1.19. 
Първа пресипка на транспорт

за цимент на циментова
мелница №1

1 прах прах- 50 прах-13,5 - - - - - - -

1.20. 
Клинкер везна за циментова

мелница №1
1 прах прах- 50 прах-12,9 - - - - - -

1.21. 
Силоз за цимент №13 1 прах прах- 50 прах- 8,8 - - - - - - -
1.22.
Трета пресипка за транспорт
на цимент

1 прах прах- 50 прах- 11,2 - - - - - - -

1.23.
Силози за клинкер 1 и 2 1 прах прах- 40 прах- 20,7 - - - - - -
1.24.

-
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Силози за цимент №7 и №9 1 прах прах- 50 прах-11,6 - - - - - -
1.25.
Сепаратор за тежки частици 1 прах прах- 30 прах-8,4 - - - - - - -
1.26.
Вторичен шредер и магнитен
сепаратор 

1 прах прах- 30 прах-7,8 - - - - - - -

1.27.
Елеватор и пневмоканали на
автотоварище за насипен
цимент

1 прах прах- 50 прах- 7,6 - - - - - - -

1.28.
Вентилиране на складов
бункер

1 прах прах- 30 прах- 20,6 - - - - - - -

1.29. 1 прах прах- 50 прах- 9,5 - - - - -
Силоз за цимент №14 - -
1.30.
Сепаратор за циментова
мелница №1

1 прах прах- 50 прах- 8,5 - - - - - - -

 1.31.
Клинкер транспорт 3 1 прах прах- 40 прах- 9,4 - - - - - - -
1.32. 
Количка за насипен цимент на
автотоварище за насипен
цимент  

1 прах прах- 50 прах-44,6 - - - - - - -

1.33.
Втора пресипка на транспорт
за цимент 

1 прах прах- 50 прах-45,3 - - - - - - -

1.34. 
Пневмоканал за силоз №11 1 прах прах- 50 прах-6 - - - - - - -
1.35.
Силоз за цимент №11 1 прах прах- 50 прах- 10,5 - - - - -
1.36. 
Нарязани хартия, картон и
дърво

1 прах прах- 50 прах- 10,9 - - - - - - -

1.37.
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Силоз за цимент №15 1 прах прах- 50 прах-4,4 - - - - - - -

“Екопроект” ООД1, гр.
Враца - Регионалното депо
за неопасни отпадъци Враца-
Мездра

CO2- 35 
256
 H2S- <20* 

H2S-   CH4- 2 546
CO2 - 20 
H2S- <20*
CH4- 755,3
CO2- 38 
H2S- <20* 

H2S-   CH4- 590
CO2 – 20 
779 H2S- 
<20*
CH4- 449,3
CO2- 65 
078 H2S- 
<20*  
CH4- 15 
961

H2S-  CO2 - 29 
146H2S- <20*
CH4- 1 973
CO2- 24 
114 H2S- 
<20*  
CH4- 613

H2S-  CO2 – 5 932

H2S- <20*

2 CO2, H2S и  CH4

CH4- 

2.3. Газов кладенец №3  

CO2-

CH4- 

CO2-

CH4- 

CO2, H2S и  CH4

- - - -

-

- - -

-- - -

- - -

2.1. Газов кладенец №1  2 CO2, H2S и  CH4 -CO2-

2.

2.2. Газов кладенец №2 

3

2

--2.4.Газов кладенец №4  CO2-

CH4- 

CO2, H2S и  CH4

- -

-- - -

- -

--
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CH4- 
17 650
CO2- 4 146
 H2S- <20*  
CH4- 13 
146
CO2- 36 
663 H2S- 
<20*  
CH4- 605

H2S-  CO2 – 1 078

H2S- <20*
CH4- 635
CO2- 5 696
 H2S- <20*  
CH4- 410

“Стройкерамика”АД1, гр.
Мездра- база Мездра

  

3.1.Тунелна сушилна, блок №1
към Инсталация за
производство на тухли чрез
изпичане в рингова пещ

1 прах , NОx, SO2, 
CO, Pb    и 
Органични 
вещества 

/определени  
като общ С/

прах - 40,  
NОx- 500                                 
SO2- 750                    
CO - 250           
Pb- 3              
Органични 
вещества- 
20

прах – 18,1                     
NОx- 33,4          
SO2- 54,9       
CO – 151,4            
Pb- <0,01       
Органични 
вещества- 
16,2

- - - - - - -

4. “Метизи” АД1, гр. Роман,
общ. Роман  
 4.1. NОx- 250 NОx-  82,2
Водогреен котел OWM-1000
/гориво природен газ/

    1 NOx, SO2  и  CO SO2- 35         
CO - 100 

SO2-  <29,8          
CO - < 58,4

- - - - - - -

4.2. NОx- 250 NОx-  105,8 - - - - - - -
Парен котел ПКМГ-4 /гориво
природен газ/

1 NOx, SO2  и  CO SO2- 35       
CO - 100 

SO2-  <2,6          
CO - < 58,4

 2.5. Газов кладенец №5  

3

-3 CO2, H2S и  CH4 -- - -CO2-

CH4- 

- -
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4.3. прах - 5 Прах- 3,6
Агрегат за горещо
поцинковане на телове и
полуфабрикат

1 SO2  и  прах SO2- 400 SO2- <29,8 - - - - - - -

4.4. Линия за байцване на
метал

1 SO2 SO2- 400 SO2- 103,1 - - - - - - -

4.5. Термоагрегати от процес
на патентиране на метал

1 NОx  и  SO2 NОx- 400        
SO2- 400  

NОx- 12,2        
SO2- 15,6 

- - - - - - -

“Хаджийски и фамилия”
ЕООД1, с. Градешница, общ.
Криводол, обл. Враца- /
2бр.ПКН-1 на гориво нафта
не работят поради липса на
технологична необходимост/

  

прах-150 прах- 115,9
NОx- 650 NОx- 96,9
SO2-  2 000 SO2- 103,2
CO - 250 CO - 143

“Яйца и птици”АД1, гр.
Мизия- площадка Козлодуй
6.1. Обезпрашителна 
инсталация №1- дозиране на 
микроелементи

1 прах прах- 20 прах- 6,9 - - - - - - -

6.2. Обезпрашителна 
инсталация №2- дробилки

1 прах прах- 20 прах- 8,8 - - - - - - -

6.3. Обезпрашителна 
инсталация №3- елеватор кота 
12

1 прах прах- 20 прах- 15,2 - - - - - - -

 6.4. Обезпрашителна 
инсталация №4- елеватор кота 
16

1 прах прах- 20 прах- 13,6 - - - - - - -

“Топлофикация- 
Враца”ЕАД, гр. Враца - ОЦ
“Младост”

- ----1 прах, NОx, SO2 и 
CO

- -

5.

6.

7

5.1. Парен котел ПКД-1,6 на
гориво дърва  
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7.1. Инсталация за
комбинирано производство на
ел. и топло енергия
/когенератор-4,4 MW на
гориво- природен газ/

1 NОx, SO2  и CO NОx-              
SO2-                
CO -

   NОx- 88          
SO2-  32,6           
CO -  98 

- - - - - - -

7.2. ВК- 50 №1 на гориво
природен газ

1 NОx, SO2 и CO NОx- 250         
SO2- 35                
CO - 100

NОx- 106,2             
SO2- <30         
CO - <6,3 

- - - - - - -

“Вега Стар” ЕООД1, гр.
Бяла Слатина, обл. Враца-
Парова централа /Парен Котел
№1 ПКН-1,6 не работи
поради липса на технологична
необходимост/

прах -80 прах -6,2
NОx- 450 NОx-  110,4
 SO2- 1700 SO2- <29,8
CO - 170 CO – 13,4
прах -80 прах -8,4
NОx- 450 NОx-  94
 SO2- 1700 SO2- <29,8
CO - 170 CO – 18,7

“Млечен рай- 2” ООД1, гр.
Враца, /кв. Бистрец/

прах -80 прах – 15,1
NОx- 450 NОx- 99
 SO2- 1700 SO2- 143,6
CO - 170 CO – 13,6

“Ню текс” ЕООД1, гр.
Мездра, обл. Враца 

10.1. NОx- 250 NОx- 116,8
Парен котел ПКМ-Г-12 на
гориво природен газ

1 NOx, SO2  и  CO SO2- 35               
CO - 100 

SO2- <30     
CO - <6,3

“Хидком”АД,гр. Оряхово,
обл. Враца

-

- -

прах , NОx, SO2   

и CO

прах , NОx, SO2   

и CO

-

-

---

-

-

--

--

- - -

- -

1

прах , NОx, SO2   

и CO

- -

-

-

1

19.1.Парен Котел THS 32/9 на
дизелово гориво /мазут/

11.

10.

9.

8.

8.2. Парен котел №3 ПКМ-1,6
на течно гориво /газьол/

- -

8.1. Парен котел №2 ПКН-1,6
на течно гориво /газьол/

-
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11.1. Инсталация за нанасяне
на покрития върху метал-
Камера за електростатично
боядисване

1 Общи 
въглеводороди-
/общ органичен 
въглерод/

Общи 
въглеводор
оди/общ 
органичен 
въглерод/ - 
50

Общи 
въглеводор
оди/общ 
органичен 
въглерод/- 
23,1

- - - - - - -

ЕТ “КАМ- Н. Стойков”, гр.
София- използващо
производствените мощности
на “Дъб” АД, гр. Враца

12.1. Инсталация за нанасяне 
на покрития върху дърво- 
Робот за нанасяне на 
лакотехнически покрития

1 Общи 
въглеводороди-
/общ органичен 
въглерод/

Общи 
въглеводор
оди/общ 
органичен 
въглерод/ - 
50

Общи 
въглеводор
оди/общ 
органичен 
въглерод/- 
14,1

- - - - - - -

 “Доверие  енергетика” АД,     
гр. Враца- парова централа / 
парни котли: №1 ПКМ-Г-6,5 и 
№3  ПКМ-Г-12 не  работят 
поради липса на технологична 
необходимост/

13.1.Парен котел №2 ПКМ-Г-
6,5 на гориво природен газ

1 NОx, SO2  и CO NОx- 250         
SO2- 35                
CO - 100

NОx-  95,6              
SO2-  <29,8    
CO -  50

- - - - - - -

  “Вархим”ЕООД1,               
гр. Мездра- Хидратен цех, 
гара Черепиш, общ. Мездра
14.1. РФ №1 към чукова 
трошачка

1 прах прах-50 прах-271,7 - - - -

14.2. РФ №2 към мелница и 
елеватор №19

1 прах прах-50 прах-81,5 - - - -

14.3.РФ №3 към пълначно 
отделение насипна вар 

1 прах прах-50 прах-54,3 - - - -

13.

14. текущ
а

Със заповед 
№ С-4-52-

12/28.01.2013г
.   е намалена 
наложената с
Наказателно 

Постановлени
е № С- 4-52-11 
/ 20. 11. 2012г. 

Санкция в 

1

12.
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14.4. РФ №4 към пакетиращи 
машини пълначно отделение

1 прах прах-50 прах-45,3 - - - -

*< - по малко от границата на количествено определяне на метода

Санкция в 
размер от 

489,43 лв. на 
61, 70лв.  
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Монтирана и 
пусната в 

експлоатация 
апаратура по 
замърсители

В процес 
на монтаж  
(очаквана 

дата на 
въвеждане

)

Закупена 
апаратура 
(очаквана 

дата на 
въвеждан

е)

Предстояща 
доставка на 
апаратура и 

очаквана дата на 
въвеждане/ етап 

процедура за избор 
на фирма за 

закупуване на 
апаратура

При 
неизпълнение- 

причини и 
предприети 
действия от 

РИОСВ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Пещ №O за 
производство на 
цимент 

№1 Прах, азотни 
оксиди, серен 
диоксид, общ 
органичен 
въглерод, 
хлороводород и 
кислород, 
влага,  

Автом. прахомер  - 
pICK cW 1M1 и 

автом. 
газанализатор pICK  

MCp 1MM E eW

- - - -

Въглищна 
мелница

№O Прах, 
температура, 
налягане  и 

Автом. прахомер  - 
pICK cW 1M1

- - - -

Скарен 
охладител

№3 Прах, 
температура, 
налягане  и 
обемен дебит

Автом. прахомер  - 
pICK cW 1M1

- - - -

Циментова 
мелница №1

№4 Прах, 
температура, 
налягане  и 
обемен дебит

 Автом. прахомер  - 
pICK cW 1M1

- - - -

Представени и
Приети  
Годишни 
Доклади за
OM11г. на
подобектите с
изпускащи 
устройства от
№1 до №6
включително

1. “Холсим / 
България/” 
АД1,с. Бели 
Извор, общ. 
Враца

Годишни 
доклади по 
смисъла на 

чл.51 от 
Наредба №6 

(попълват се: 
представен, 
приет или 
неприет)

Справка 1.5.Изпълнение на  изискванията по осигуряване  на собствени  непрекъснати (автоматични) измервания (СНИ) на емисиите на вредни 
вещества съгласно Наредба № 6/1999 г. 

№
Наименование 
на оператор и 

обект

Източник на 
емисии – 

инсталация/ 
дейност

 
Замърсители 
параметри, 
подлежащи 

на СНИ

Състояние на изпълнение

Изпускащ
о 

устройств
о/ газоход 

(№)
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Циментова 
мелница №O

№5 Прах, 
температура, 
налягане  и 
обемен дебит

Автом. прахомер  - 
pICK cW 1M1

- - - -

Циментова 
мелница №3

№6 Прах, 
температура, 
налягане  и 
обемен дебит

Автом. прахомер  - 
pICK cW 1M1

- - - -

- - - - -

Сяровъглеродно 
производство

Инсталация 
за 
производство 
на 
сяровъглерод

Серен диоксид, 
сяроводород, 
температура, 
налягане  и 
обемен дебит

- - - - -

ТЕЦ – на гориво 
природен газ /3 
бр. БКЗ -16M/1MM 
МГ /с обща 
мощност 39M 
МW/

№1 Серен диоксид , 
прах , азотни  
оксиди,  
Въглероден  
оксид 
температура, 
налягане  и 
обемен дебит

- - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Производствените 
мощности са с 
преустановена 
дейност от OMM6г.  
Същата до момента не 
е възобновявана. 
Дружеството няма 
изяснена 
производствена 
програма за OM13г.

Дружеството е с
преустановена 
производствена 
дейност от 31. M8.
OMMOг. Същата до
момента не е
възобновявана. 
Дружеството няма
изяснена 
производствена 
програма за OM13г.-

Гранул. кула 
Стамикарбон 
№34   

Гранул. кула 
Стамикарбон 
№56   

T-ма  техн. 
линия  
Снампроже
ти

-

- -

3. “Камибо”ООД, -
ТП“Хименерго”1, 

гр. Враца

O. “Химко” АД1, гр. 
Враца

Карбамидно 
производство

Гранул. кула 
Стамикарбон 
№1O   

Карбамиден 
прах, амоняк, 

влага, 
температура, 
налягане  и 

обемен дебит
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1. 2. 3. 4. 5.

1.1

Б-я, ул. Илинден, гр. Враца „БГ ИНВЕСТМЪНТ”
ЕООД,  гр.Оряхово

гр.Враца ДА  

1.2
Б-я, Оряховско Шосе, гр. 
Враца

“Никойл-O” ЕООД, гр.
Враца

гр.Враца ДА/ ИКП

1.3

Б-я, “Еко България” ЕАД, 
бул. „Мито Орозов” № 65, гр. 
Враца

“Еко България” АД, гр.
София

гр.Враца ДА  

1.4

Б M45 , ул. “Ал. 
Стамболийски” №O6, гр. 
Мездра

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр.Мездра ДА

1.5
“Аскостройинвест” ООД, с. 
Лесура

“Аскостройинвест” ООД,
гр. София

с. Лесура,  общ. Криводол ДА

1.6
Б-я, ул. “Ломско шосе” №16, 
гр. Козлодуй

„Павиана” ООД, гр. Плевен гр.Козлодуй ДА  /не работи/

1.7

Б-я, ул. “Георги Димитров”, 
гр. Криводол

СД “Георги – газ-
Апостолов и сие”,
гр.Криводол

гр. Криводол ДА

1.8
Б MOO, ЦГЧ кв. 44А, гр. Враца “ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София
гр.Враца ДА  

1.9
Б-я 1M1M, гр. Враца, бул. 
„Втори юни”

“ОМВ България” ООД, гр.
София

гр.Враца ДА/ ИКП

1,10
Б-я, “Косаня” , с. Алтимир , 
общ. Бяла Слатина

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия с. Алтимир, общ. Бяла
Слатина

ДА

1,11
Б-я “Прима”,  гр. Бяла 
Слатина, ул. „Николай 

“Тим Газ” ООД гр. Бяла
Слатина

гр. Бяла Слатина ДА

1,12
Б-я,  гр. Оряхово, ул. 
„Архитект Цолов” № 1O4

“Любомир Илчев-Илчев”
ЕТ гр. Плевен

гр. Оряхово ДА  

1,13
Б-я “Косаня”,  гр. Мездра, ул. 
„Христо Ботев” №TT-T9

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия гр. Мездра ДА  

1,14
Б-я “BG-Ойл”,  гр. Враца, 
бул. „Мито Орозов” № P4

“Автотранс-9T” ООД, гр.
Враца

гр. Враца ДА  

1,15
Б-я,  гр. Криводол,  ул. 
“Глухов”

“Витекс” ООД, гр.
Криводол

гр. Криводол- промишлена
зона

ДА  

1,16

Б-я, „Лукойл” ЕООД , код Ф 
54M, Западна индустриална 
зона, гр. Враца

“Никойл-O” ЕООД , гр.
Враца

гр.Враца ДА

1,17
Б-я, бул.  „Втори юни”, гр. 
Враца

“Никойл-O” ЕООД , гр.
Враца

гр.Враца ДА

Справка 1.6.Бензиностанции на територията на РИОСВ – гр. Враца към м. декември O01Oг.I във връзка с 
прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ EДВI бр.T5 от 1999 г.) – Етап І

№ Адрес Оператор

Съответства на 
изискванията EДА/НЕ); 
Контролни дейности: 
издадени предписания 

(ИП); извършена 
контролна проверка 

(ИКП); предстои 
проверка EПП).

I. Нови бензиностанции Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. 1)

Населено 
място/местоположение
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1,18
Б-я, „ТА-Ойл”, бул. „Мито 
Орозов” № 6P, гр. Враца

„Товарен Автотранспорт”
АД, гр. Враца

гр.Враца ДА

1,19

Б-я, ул. „Захари Стоянов” № 
4 /ДАП, гр. Бяла Слатина

"Петрони-O1" ЕООД
(бивша „СП Петрол”
ЕООД) гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина ДА

1,20

Б-я, „Стил Ойл”, ул. „Васил 
Левски” № 8M, гр. Бяла 
Слатина

„Агростил-OMMP” ЕООД,
гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина ДА  

1,21
Б-я, „Екометан Враца” , 
Оряховско шосе, гр. Враца

„Екометан Враца” ООД, гр.
Враца

гр. Враца ДА

1,22
Б-я, „Аванти Враца”, бул. 
„Хр. Ботев”, гр. Враца

„ОМВ Бълтгария” ООД, гр.
София, код 1PMP

гр. Враца ДА  

1,23
Б-я,  с. Остров, общ. Оряхово „Ейч Еф Би” ЕООД, гр.

София
с. Остров, общ. Оряхово ДА

1,24

Б-я, „Никойл” гр. Враца ул. 
„Промишлена зона”, гр. 
Враца

„Никойл” ЕООД, гр. Враца гр. Враца ДА

1,25

Б-я, Б 1OT Eбивша „Петрол-
Лукойл” АД, код P1M1), гр. 
Враца

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр. Враца, м. „Дъбника” ДА  

1,26

Б-я, Б 151 Eбивша „Петрол-
Лукойл” АД, код P1M8) гр. 
Бяла Слатина, ул. „Иванчо 
Съйнов” № 1

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр. Бяла Слатина, изхода за
гр. Плевен

ДА/ ИКП  

1,27

Б-я, Б 14T E бивша “Петрол-
Лукойл”, код P11P), гр. 
Козлодуй, бул. “Дондуков”

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр. Козлодуй ДА  

1,28
Б-я, ул. “Дунав” № 1T- 
Ферибота, гр. Оряхово

„БГ ИНВЕСТМЪНТ”
ЕООД,  гр.Оряхово

гр. Оряхово ДА  

1,29
Б-я, бул. “Ленин” № 1MP, с. 
Гложене

“Косаня”  ЕООД, гр. Мизия с. Гложене, общ. Козлодуй ДА  

1,30

Ведомствена бензиностанция 
на “Холсим България” АД, с. 
Бели Извор

“Авто OMMO” ЕООД, с. Бели
Извор

с. Бели Извор, общ. Враца ДА 

1,31
Б-я "Джими" ООД, гр. 
Мездра, главен път ЕT9

Б-я "Джими" ООД, гр. 
Мездра, 

гр. Мездра, главен път ЕT9 ДА 

1,32

Б-я "Ивкос"с. Хърлец, общ. 
Козлодуй

"Ивайло Найденов"ЕТ, гр. 
София

с. Хърлец, на изхода към гр.
Козлодуй

ДА/ ИКП /преустановена 
дейност/

1.1

Ведомствена бензиностанция
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.
Козлодуй

гр.Козлодуй ДА  

1.2

Б-я “Косаня”, ул. “Тодор 
Костов”, кв. P11, с. 
Селановци, общ. Оряхово

“Косаня” ЕООД,  гр. 
Мизия,

с. Селановци, общ. Оряхово ДА

II. Действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000  мP  и действащи 
бензиностанцииI разположени в урбанизирана територия по смисъла на ЗУТI независимо от 
тяхната производителност Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. OI букви а) и б))
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1.3

Б-я “Косаня”, ул. 
“Освободител” №1M, гр. 
Козлодуй

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия В централната част на гр.
Козлодуй

ДА

1.4
Б-я „Дъбника”, гр. Враца ж.к. 
“Дъбника”, зад КАТ

“И.П.И.-Груп” ЕООД, гр. 
Враца

гр. Враца ДА  

1.5
Б-я “Топливо”, гр. Враца “Топливо” АД, клон Видин Враца- индустриална зона ДА

1.6
Б-я “Топливо”, ул. „Васил
Левски” № 18, гр. Криводол

“Топливо” АД, клон Видин гр. Криводол ДА

1.7
Б-я , ул. „Георги Димитров”
№2А, гр. Криводол

“Иванови” ООД, гр.
Криводол

гр. Криводол ДА

1.8
Б-я, ул. “Складова” №5, гр.
Враца

“Автобусни превози-98”
АД, гр. Враца

гр. Враца ДА

1,9
Б-я “Евро Ойл” гр. Враца, ул.
“В. Кънчов”

“Иф Маш” ЕООД, гр.
София

гр. Враца ДА

1,10
Б-я, гр. Оряхово, ул.
„Архитект Цолов” № 1O6

„Шел България” ЕАД, гр.
София

гр. Оряхово ДА  

1,11
Б-я „Косаня”, ул. „Врачанско
шосе”

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия гр. Мизия ДА/ ИКП

1,12

Б-я „Косаня”, с. Софрониево
входа на селото

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия с. Софрониево ДА  

1,13
Б-я „Круиз TT”, гр. Бяла
Слатина-околовръстен път

„Круиз TT” ООД, гр. Долна
Баня, обл. София

гр. Бяла Слатина ДА/ ИКП

1,14
Б-я, ул. „Георги Димитров”,
с. Хайредин

„Гущерски” ЕООД, с.
Хайредин

с. Хайредин ДА

1,15
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1MP, гр. Враца

 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1,16
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1M4, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА/ ИКП

1,17
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1M5, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА

1,18

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1M6, гр. Роман

Под наем на ЕТ"Ивайло 
Найденов", гр. София от 
“Петрол” АД, гр. София

гр. Роман ДА  

1,19
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1MT, гр. Криводол

 “Петрол” АД, гр. София гр. Криводол ДА 

1,20
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P11M, с. Боровон

 “Петрол” АД, гр. София с. Борован ДА  

1,21
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P11O, с. Гложене

 “Петрол” АД, гр. София с. Гложене ДА/ ИКП

1,22

Бензиностанция, ул. „Георги
Димитров” "Лечови" ООД с.
Хайредин (бивша “Петрол”
АД, код P115)

"Лечови" ООД с. Хайредин с. Хайредин ДА  

1,23
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P116, с. Габаре

 “Петрол” АД, гр. София с. Габаре ДА

1,24

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P11T, с. Бутан

Под наем на ЕТ"Ивайло 
Найденов", гр. София от 
“Петрол” АД, гр. София

с. Бутан ДА

1,25
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P118, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА 
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1,26

Бензиностанция ул. "Никола
Войновски" №1MM Eбивша
“Петрол” АД, код P119), с.
Зверино

"Инвест Петролиом Ойл" 
ООД, гр. Враца

с. Зверино ДА

1,27

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1O1, гр. Бяла
Слатина

“Петрол” АД, гр. София гр. Бяла Слатина ДА

1,28
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1OP, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА/ ИКП

1,29
Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1PP, гр.Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1.1 - - - -

1.1

Б-я, Главен път Е T9, 
”Ромпетрол България”АД 
местността “Крушовишка 
бара”

 ”Ромпетрол България”АД, 
гр. София /бивша  
“Вангелов Ойл” ООД, гр. 
Враца/

Между Враца и Мездра на
главен път Е T9

ДА  

1,2

Б-я, Главен път Е T9, 
”Ромпетрол България”АД 
местността “Дърводелци”

”Ромпетрол България”АД, 
гр. София /бивша  
“Вангелов Ойл” ООД, гр. 
Враца/

Между Враца и Мездра на
главен път Е T9

ДА  

1,3
Б-я, Б 189 Eбивша „Петрол” 
АД, код P1MO), гр. Враца

“ЛУКОЙЛ – България” 
ЕООД, гр. София

гр. Враца, изхода за гр.
Мездра

ДА

1,4

Б-я, Б 18O Eбивша „Петрол” 
АД, код P111), гр. Оряхово

“Стоянов Ойл 5O” ЕООД, 
гр. София

гр. Оряхово, ул. „Драгоман”
вход от Мизия

ДА/ИКП

1,1
Б-я, с. Алтимир Б-я “Юлита-Г. Димитров”

ЕТ, гр. Враца
с. Алтимир, общ. Бяла
Слатина, извън регулация

ДА 

1,2
Б-я, ведомствена с. Чирен ,
общ. Враца

“Булгаргартрансгаз” ЕАД,
район Чирен

Извън регулация с. Чирен,
общ. Враца

ДА

1,3

Б-я “Пегас”, с. Ребърково,
общ. Мездра с/у КПП, гл. път
Е T9

“Вестранс” ООД, гр. София с. Ребърково при
КПП,главен път Е T9 

ДА  

V. Действащи бензиностанции с производителност под 100 мP Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. 4)

IV. Действащи бензиностанции с производителност над 100 мP Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. 4)

 III. Действащи бензиностанции с производителност над 500 мP Eсъгласно чл. 1PI ал. 1 Iт. P)
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1. 2. 3. 4. 5.

1.1
Б-я, ул. Илинден, гр. 
Враца

„БГ ИНВЕСТМЪНТ”
ЕООД,  гр.Оряхово

гр.Враца  

1.2
Б-я, Оряховско Шосе, гр. 
Враца

“Никойл-O” ЕООД ,гр.
Враца

гр.Враца ДА/ ИКП

1.3

Б-я, “Еко България” ЕАД, 
бул. „Мито Орозов” № 
65, гр. Враца

“Еко България” АД, гр.
София

гр.Враца  

1.4

Б M45 , ул. “Ал. 
Стамболийски” №O4, гр. 
Мездра

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр.Мездра  ДА*

1.5
“Аскостройинвест” ООД, 
с. Лесура

“Аскостройинвест” ООД,
гр. София

с. Лесура  общ. Криводол  

1.6
Б-я, ул. “Ломско шосе” 
№16, гр. Козлодуй

„Павиана” ООД, гр.
Плевен

гр.Козлодуй не работи 

1.7

Б-я, ул. “Георги 
Димитров”, гр. Криводол

СД “Георги – газ-
Апостолов и сие”,
гр.Криводол

гр.Криводол  

1.8

Б MOO, ЦГЧ кв. 44А, гр. 
Враца

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр.Враца  ДА*

1.9
Б-я 1M1M, гр. Враца, бул. 
„Втори юни”

“ОМВ България” ООД,
гр. София

гр.Враца ДА/ ИКП

1,10

Б-я, “Косаня” , с. 
Алтимир , общ. Бяла 
Слатина

“Косаня” ЕООД, гр.
Мизия

с. Алтимир, общ. Бяла
Слатина

 

1,11
Б-я “Прима”,  гр. Бяла 
Слатина, ул. „Николай 
Хрелков” № PM

“Тим Газ” ООД гр. Бяла
Слатина

гр. Бяла Слатина  

1,12
Б-я,  гр. Оряхово, ул. 
„Архитект Цолов” № 1O4

“Любомир Илчев-Илчев”
ЕТ гр. Плевен

гр. Оряхово  

1,13

Б-я “Косаня”,  гр. Мездра, 
ул. „Христо Ботев” №TT-
T9

“Косаня” ЕООД, гр.
Мизия

гр. Мездра  

1,14
Б-я “BG-Ойл”,  гр. Враца, 
бул. „Мито Орозов” № P4

“Автотранс-9T” ООД, гр.
Враца

гр. Враца  

1,15
Б-я,  гр. Криводол,  ул. 
“Глухов”

“Витекс” ООД, гр.
Криводол

гр. Криводол-промишлена
зона

 

Справка 1.6.1 Бензиностанции на територията на РИОСВ – гр. Враца към м. декември O01Oг.I във връзка с 
прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ EДВI бр.T5 от 1999 г.) – Етап ІІ

Адрес Оператор

Съответства на 
изискванията EДА/НЕ); 
Контролни дейности: 

издадени предписания EИП); 
извършена контролна 

проверка EИКП); предстои 
проверка EПП).

Населено 
място/местоположение№

I. Нови бензиностанции Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. 1)
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1,16

Б-я, „Лукойл” ЕООД , код 
Ф 54M, Западна 
индустриална зона, гр. 
Враца

“Никойл-O” ЕООД , гр.
Враца

гр.Враца  

1,17
Б-я, бул.  „Втори юни”, 
гр. Враца

“Никойл-O” ЕООД , гр.
Враца

гр.Враца  

1,18

Б-я, „ТА-Ойл”, бул. 
„Мито Орозов” № 6P, гр. 
Враца

„Товарен Автотранспорт”
АД, гр. Враца

гр.Враца  

1,19

Б-я, ул. „Захари Стоянов” 
№ 4 /ДАП, гр. Бяла 
Слатина

"Петрони-O1" ЕООД
(бивша „СП Петрол”
ЕООД) гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина  

1,20
Б-я, „Стил Ойл”, ул. 
„Васил Левски” № 8M, гр. 
Бяла Слатина

„Агростил-OMMP” ЕООД,
гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина  

1,21

Б-я, „Екометан Враца” , 
Оряховско шосе, гр. 
Враца

„Екометан Враца” ООД,
гр. Враца

гр. Враца  

1,22

Б-я, „Аванти Враца”, бул. 
„Хр. Ботев”, гр. Враца

„ОМВ Бълтгария” ООД,
гр. София, код 1PMP

гр. Враца  

1,23

Б-я,  с. Остров, общ. 
Оряхово

„Ейч Еф Би” ЕООД, гр.
София

с. Остров, общ. Оряхово  

1,24

Б-я, „Никойл” гр. Враца 
ул. „Промишлена зона”, 
гр. Враца

„Никойл” ЕООД, гр.
Враца

гр. Враца  

1,25

Б-я, Б 1OT Eбивша 
„Петрол-Лукойл” АД, код 
P1M1), гр. Враца

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр. Враца, м. „Дъбника”  ДА*

1,26

Б-я, Б 151 Eбивша 
„Петрол-Лукойл” АД, код 
P1M8) гр. Бяла Слатина, 
ул. „Иванчо Съйнов” № 1

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр. Бяла Слатина, изхода за
гр. Плевен

ДА/ ИКП  

1,27

Б-я, Б 14T E бивша 
“Петрол-Лукойл”, код 
P11P), гр. Козлодуй, бул. 
“Дондуков”

“ЛУКОЙЛ – България”
ЕООД, гр. София

гр. Козлодуй  ДА*

1,28
Б-я, ул. “Дунав” № 1T- 
Ферибота, гр. Оряхово

„БГ ИНВЕСТМЪНТ”
ЕООД,  гр.Оряхово

гр. Оряхово  

1,29
Б-я, бул. “Ленин” № 1MP, 
с. Гложене

“Косаня” ЕООД, гр.
Мизия

с. Гложене, общ. Козлодуй  

1,30

Ведомствена 
бензиностанция на 
“Холсим България” АД, 
с. Бели Извор

“Авто OMMO” ЕООД, с.
Бели Извор

с. Бели Извор, общ. Враца  

1,31 Б-я "Джими" ООД, гр. 
Мездра, главен път ЕT9

Б-я "Джими" ООД, гр. 
Мездра, 

гр. Мездра, главен път ЕT9  

1,32

Б-я "Ивкос"с. Хърлец, 
общ. Козлодуй

"Ивайло Найденов"ЕТ, гр. 
София

с. Хърлец, на изхода към гр.
Козлодуй

 ИКП /преустановена дейност/

1.1

Ведомствена 
бензиностанция “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД

АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.
Козлодуй

гр.Козлодуй  
II. Действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000  мP  и действащи бензиностанцииI 
разположени в урбанизирана територия по смисъла на ЗУТI независимо от тяхната производителност Eсъгласно 
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1.2

Б-я “Косаня”, ул. “Тодор 
Костов”, кв. P11, с. 
Селановци, общ. Оряхово

“Косаня” ЕООД,  гр. 
Мизия,

с. Селановци, общ. Оряхово  

1.3

Б-я “Косаня”, ул. 
“Освободител” №1M, гр. 
Козлодуй

“Косаня” ЕООД, гр. 
Мизия

В централната част на гр.
Козлодуй

 

1.4

Б-я „Дъбника”, гр. Враца 
ж.к. “Дъбника”, зад КАТ

“И.П.И.-Груп” ЕООД, гр. 
Враца

гр. Враца  

1.5
Б-я “Топливо”, гр. Враца “Топливо” АД, клон

Видин
Враца- индустриална зона  

1.6

Б-я “Топливо”, ул. „Васил
Левски” № 18, гр.
Криводол

“Топливо” АД, клон
Видин

гр. Криводол  

1.7

Б-я , ул. „Георги
Димитров” №2А, гр.
Криводол

“Иванови” ООД, гр.
Криводол

гр. Криводол  

1.8

Б-я, ул. “Складова” №5,
гр. Враца

“Автобусни превози-98”
АД, гр. Враца

гр. Враца  

1,9

Б-я “Евро Ойл” гр. Враца,
ул. “В. Кънчов”

“Иф Маш” ЕООД, гр.
София

гр. Враца  

1,10
Б-я, гр. Оряхово, ул.
„Архитект Цолов” № 1O6

„Шел България” ЕАД, гр.
София

гр. Оряхово  

1,11
Б-я „Косаня”, ул.
„Врачанско шосе”

“Косаня” ЕООД, гр.
Мизия

гр. Мизия ДА/ ИКП

1,12

Б-я „Косаня”, с.
Софрониево входа на
селото

“Косаня” ЕООД, гр.
Мизия

с. Софрониево  

1,13

Б-я „Круиз TT”, гр. Бяла
Слатина-околовръстен 
път

„Круиз TT” ООД, гр.
Долна Баня, обл. София

гр. Бяла Слатина ИКП

1,14
Б-я, ул. „Георги
Димитров”, с. Хайредин

„Гущерски” ЕООД, с.
Хайредин

с. Хайредин  

1,15

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1MP, гр. Враца

 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца  

1,16

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1M4, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА/ ИКП

1,17

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1M5, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра  

1,18

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1M6, гр. Роман

Под наем на ЕТ"Ивайло 
Найденов", гр. София от 
“Петрол” АД, гр. София

гр. Роман  

1,19

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1MT, гр.
Криводол

 “Петрол” АД, гр. София гр. Криводол  

1,20

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P11M, с. Боровон

 “Петрол” АД, гр. София с. Борован  
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1,21

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P11O, с. Гложене

 “Петрол” АД, гр. София с. Гложене  ИКП

1,22

Бензиностанция, ул.
„Георги Димитров”
"Лечови" ООД с.
Хайредин (бивша
“Петрол” АД, код P115)

"Лечови" ООД с. 
Хайредин

с. Хайредин  

1,23

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P116, с. Габаре

 “Петрол” АД, гр. София с. Габаре  

1,24

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P11T, с. Бутан

Под наем на ЕТ"Ивайло 
Найденов", гр. София от 
“Петрол” АД, гр. София

с. Бутан  

1,25

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P118, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца  

1,26

Бензиностанция ул.
"Никола Войновски"
№1MM Eбивша “Петрол”
АД, код P119), с. Зверино

"Инвест Петролиом Ойл" 
ООД, гр. Враца

с. Зверино  

1,27

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1O1, гр. Бяла
Слатина

“Петрол” АД, гр. София гр. Бяла Слатина  

1,28

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1OP, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ИКП

1,29

Бензиностанция “Петрол”
АД, код P1PP, гр.Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца  

1.1 - - - -

1.1

Б-я, Главен път Е T9, 
”Ромпетрол България”АД 
местността “Крушовишка 
бара”

 ”Ромпетрол 
България”АД, гр. София 
/бивша  “Вангелов Ойл” 
ООД, гр. Враца/

Между Враца и Мездра на
главен път Е T9

 

1,2

Б-я, Главен път Е T9, 
”Ромпетрол България”АД 
местността “Дърводелци”

”Ромпетрол България”АД, 
гр. София /бивша  
“Вангелов Ойл” ООД, гр. 
Враца/

Между Враца и Мездра на
главен път Е T9

 

1,3

Б-я, Б 189 Eбивша 
„Петрол” АД, код P1MO), 
гр. Враца

“ЛУКОЙЛ – България” 
ЕООД, гр. София

гр. Враца, изхода за гр.
Мездра

 

1,4

Б-я, Б 18O Eбивша 
„Петрол” АД, код P111), 
гр. Оряхово

“Стоянов Ойл 5O” ЕООД, 
гр. София

гр. Оряхово, ул. „Драгоман”
вход от Мизия

ИКП

 III. Действащи бензиностанции с производителност над 500 мP Eсъгласно чл. 1PI ал. 1 Iт. P)

IV. Действащи бензиностанции с производителност над 100 мP Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. 4)
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1,1

Б-я, с. Алтимир Б-я “Юлита-Г. Димитров”
ЕТ, гр. Враца

с. Алтимир, общ. Бяла
Слатина, извън регулация

 

1,2
Б-я, ведомствена с.
Чирен , общ. Враца

“Булгаргартрансгаз” ЕАД,
район Чирен

Извън регулация с. Чирен,
общ. Враца

 

1,3

Б-я “Пегас”, с. Ребърково,
общ. Мездра с/у КПП, гл.
път Е T9

“Вестранс” ООД, гр.
София

с. Ребърково при КПП,главен
път Е T9 

 

*Съответствието с изискванията е отразено в писмо на "ЛУКОЙЛ България"ЕООД изпратено до МОСВ 

V. Действащи бензиностанции с производителност под 100 мP Eсъгласно чл. 1PI ал. 1I т. 4)

72



териториален замърсители
1 2 3 4 5

Програма за намаляване на нивата на
ФПЧ10 и достигане на установените
норми за съдържанието им в
атмосферния въздух в Община Враца
за периода O011г.-O014г. е приета в
края на O010г. от Общински съвет-
Враца. По-значимите изпълнени
мерки от Програмата са:
Vo-AIo-T-01 /Поетапна газификация
на община Враца/ През O009 г.
стартира газификацията на гр. Враца
от фирма "Рила газ"ЕАД, гр. София с
обща дължина на
газоразпределителната мрежа около
106 км.I като изграждането й е
предвидено да премине на 3 етапа.
Към момента е изградена близо 47 км.
мрежа и 10 км. подземни отклонения
към потребители и е положена тръбна 
Vo-AIo-T-0O /Поетапно увеличаване
на използването на природен газ и
електроенергия за отоплението на
домакинствата през отоплителния
сезон/
С пускане на газоразпределителната
мрежа през O01O г. се очаква броя на
битовите абонати да достигне OP0 бр.

Справка 1.T.Справка за разработването/прилагането на общинските програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 
вещества в районите за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ) на територията на РИОСВ- Враца

РОУКАВ
ОБХВАТ

Дейност на РИОСВИзпълнение на предвидените мерки 
(или етап на разработване)

Враца Община Враца Изисквани информации от Кмета
на Община-ВрацаI касаещи
изпълнение на мерките за
намаляване наднормените нива на
ФПЧ10 заложени в Програма за
намаляване на нивата на ФПЧ10 и 
достигане на установените норми
за съдържанието им в
атмосферния въздух в Община
Враца за периода O011г.-O014г. 

ФПЧ10
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Vo-AIo-T-05 /Почистване на 
уличната мрежа в община Враца/ и 
Vo-AIo-T-08 /Периодично 
почистване на тротоарите в 
През O01O г.- по утвърдени графици се
извършва ежедневно ръчно метене на
78 дка и поддържане чистотата на още
41 дка в ЦГЧ. Извършено е машинно
метене на улици и булеварди- P 1P0
дка. Измитите улици са 1 749I17O дка
с P00 дка повече от O011 г.
Изразходените средства за почистване
на улични платна, тротоари, площадиI
алеи, паркови и други територии
предназначени за обществено
ползване през O01O г. възлизат на
1 679 0P5I00  лв.

Vo-AIo-T-06 /Утвърждаване и
изпълнение на графици за ремонт на
уличната мрежа в община Враца/

През O01O г. е направен е ремонт на
540 мO тротоари и са асфалтирани 15
8O7 мO улици.
Извършен е Основен ремонт на
общински пътища ІV клас на
територията на община Враца- 7 840
мO

Vo-AIo-I-10 /Провеждане на
обществени мероприятия за
залесяване/ и Vo-AIo-T-11 
/Увеличаване на площите с компактна
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През O01O г. Засадени широколистни
и иглолистни декоративни фиданки и
храсти на обществени места- P0P бр.
Засадени широколистни и иглолистни
дървета по кампания “Деня на земята”
-100 бр. Раздаден безвъзмездно
посадъчен материал за засаждане на
обществени места- P 4P0 бр. 

Vo-AIo-T-1O /Оптимизиране на 
транспортната схема в община Враца/.

През O01O г. съществуващата Синя 
зона  се разшири и предстои 
увеличаването й. 
Vo-AIo-T-16 /Ограничаването 
използването на пясък и други твърди
минерални субстанции при зимното
поддържане на уличната мрежа
преминаване към използване на
химични реагенти/.
До O011 г. включително не са
използвани алтернативни заместители
на използвания материал- луга, сол и
пясък. През зимният период на O01O
г./O01P г. се предвижда използването
на сол и калиев двухлорид, който ще
удължи действието на натриевия
хлорид и неизползването на пясък в 
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№ Оператор Населено място Консумация на Съответствие: ДА/НЕ 
(Инсталация) разтворител, т/год Предприети мерки

1 O P 4 5

1 "М Трейдинг" ООД  гр. Враца Перхлоретилен - M,OMM ДА, Изготвен  ПУР  за OM11 г., ИКП
O “Дона OMM9” ЕООД гр. Враца Перхлоретилен - M,15M ДА, Изготвен  ПУР  за OM11 г.,  ИКП

P

“Тайм Инвест” ЕООД /до 
1M.1M.OM1Oг. ЕТ" Юлиан 
Тошев"/ гр. Козлодуй Перхлоретилен - M,15M ДА, Изготвен  ПУР  за OM11 г.,  ИКП

4

" Мария" ЕООД 
/преустановена дейност от 
M1.MT.OM11г. / гр. Мездра Перхлоретилен - M,MO5 ДА, Изготвен  ПУР  за OM11г.  

Справка 1.8.1.Справка за прилагането на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани 
в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации EДВ, бр.96/O00P г.) на територията на 

РИОСВ – гр. Враца

Инсталации с консумация на разтворители над съответните долни ПСКР

XI. Химическо чистене
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Справка 1.8.O.Инсталации с консумация на разтворители под съответните долни ПСКР към 
края на OM11г.

Консумация 
на

разтворител, 
т/год1 2 3 4 5

1. "ВРАТИЦА-ВРАЦА" АД Враца 5.298 съответства ИКП
2.  "Ню текс" ЕАД Мездра 0.998 съответства ИКП

1. "Хидком"АД Оряхово 0.18 съответства ИКП
2. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД Козлодуй 0.5 съответства ИКП
3. ИНКОМС ЕСТ "Милин 

камък"АД 
Враца 0.008 съответства ИКП

4. “Завод за металорежещи машини- 
Враца” АД

Враца 1.6 съответства ИКП

5. "Агротехчаст"АД Оряхово 0.235 съответства ИКП

1. "Агротехчаст"АД Оряхово 1.016 съответства ИКП
2. "Енерго инвест ремонтна 

компания” АД
Враца 0.032 съответства -

3. “Гарант” АД Бяла Слатина 0.954 съответства ИКП
4. "Полипринт"АД Враца 0 инсталацията не работи от

2011г.
5. “Завод за металорежещи 

машини-Враца” АД
Враца 1.028 съответства ИКП

6. ВРЗ “Вола” АД Враца 0 ИКП инсталацията не работи
от  2011г.

7. "Сигма Витес"ООД Враца 1.417 съответства ИКП
8. "Враца Инвест Груп" ООД Враца 0.107 съответства -
9. „Хидком” АД Оряхово 3.889 съответства ИКП, СПИ

10. "Симекс" ООД Криводол 0.454 съответства ИКП
11. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД Козлодуй 2.281 съответства ИКП

12. "Галакси- Плаза"ЕООД Враца 0.257 съответства -

  13. “Микротест” ООД             Враца 0.095 съответства -

1. ИНКОМС ЕСТ "Милин камък"АД Враца 0.024 съответства ИКП

2. "Кам-Никола Стойков" ЕТ Враца 3.139 съответства ИКП, СПИ
3. „Вето Маркет” ООД Враца 0.032 ИКП  инсталацията не работи 

от 2012г.
4. "Пат Интернешънъл"ООД Оряхово 0 инсталацията не работи от 

2010г.
5. "Галакси- Плаза"ЕООД Враца 1.855 съответства -
6. „Тошев М 6P” ЕООД Враца 0.175 ИКП инсталацията не работи 

от 2012г.

Забележка/предприети 
мерки

№ Оператор Населено 
място

III.Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламинаране или лакиране, КР < 15
   Ротативен ситопечат върху текстил/картон ПСКР < 30

V. Друго почистване на повърхности, КР < 2

VIII. Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил (ротативен ситопечат върху текстил
е обхванат в дейност III), тъкани, филмови ленти и хартия, КР < 5

X. Нанасяне на покрития върху дървени повърхности, КР < 15
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Забележки: В колона E5) се попълва статуса на съответствие.                                                                                                               
В допълнение, се описват предприетите мерки – извършена контролна проверка EИКП), издадени 
предписания EИП), собствени периодични измервания EСПИ), контролни измервания EКИ), утвърден 
ПУР и/или СНЕ. . След утвърждаването на ПУР и СНЕ се посочва всяко отклонение от мерките за 
привеждане в съответствие, вкл. предприетите от РИОСВ дейности във връзка с констатираните 
несъответствия.
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Вид Брой
1 2

1. Контролирани хладилни  и климатични инсталации 215

1.1. От тях такива, които са излезли от експлоатация 5
1.2. От тях такива, които са влезли в експлоатация през последната година 36

2. Извършени проверки 44
2.1. Проверени обекти 41
2.2. Проверени хладилни и климатични инсталации 149

2.3.Дадени предписания 5*

2.4. Изпълнени предписания 3
3. Констатирани нарушения 3
3.1. Липса на дневник 3

3.2. Неправомерно изпускане на хладилен агент 0
3.3. Неизпълнение на дадени предписания 0
3.4. Други * 0

4. Административно-наказателни мерки 3
4.1. Липса на дневник 3
4.1.1. Съставени актове 3
4.1.2. Издадени наказателни постановления 2
4.2. Неправомерно изпускане на хладилен агент 0
4.2.1. Съставени актове 0
4.2.2. Издадени наказателни постановления 0
4.3. Липса на документ за правоспособност 0
4.3.1. Съставени актове 0
4.3.2. Издадени наказателни постановления 0
4.4. За неизпълнение на дадени предписания 0
4.4.1. Съставени актове 0
4.4.2. Издадени наказателни постановления 0
4.5. Други* 0

Справка 1.9.Състояние на съществуващите хладилни и климатични инсталации, съдържащи 
над 3 кг. хладилен агент

* 2бр. Предписания са с постоянен срок

* Да се опишат какви са нарушенията; за каккво са предприети административно наказателни мерки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Производители на продукти, посочени в Приложение №O

от Наредбата
M M - M M M M

2 Вносители на продукти, посочени в Приложение №2 от
наредбата

M M  M M M M

3 Лица, които извършват търговия на едро с продукти,
посочени в Приложение №O от Наредбата 

9 9 - 9 M M 8

4 Лица, които извършват търговия на дребно с продукти
посочени в Приложение №O от Наредбата

54 O1 - O1 1 M 1M

5 Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху
моторни превозни средства (МПС) от отделните
категории, съгласно Закона за движението по пътищата
или на части от тях в рамките на извършвания ремонт,
консервация или декориране на превозното средство
извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала
от обхвата на Наредба №7)

7 5 - 5 M M 5

6 Оператори, които извършват дейности от обхвата на
Наредба №7 с използване на бои, лакове и
авторепаратурни продукти и не превишават съответните
долни прагови стойности за консумация на разтворители
(ПСКР)

OM /15 работещи/ 14 - 14 M M 7

7 Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни
фирми и др.), които използват продукти, посочени в
Приложение №1 от Наредбата и непосочени в
предходните точки

1P 8 - 8 M M 6

Брой на 
лицата, 

контролира
ни по ПМ, 

инспектира
ни през 

годината

Общо количество на 
продуктите от 

обхвата на Наредбата, 
пуснати на пазара и 
употребени продукти 

от обхвата на 
Наредбата

Брой 
изпълнени 
планирани 

проверки за 
годината

Информацията към колона №5 не е налична за момента в РИОСВ, тъй като нормативно определения срок за представянето й от страна на операторите е P1.MP.
Забележка: Справката се изготвя за нуждите на ИАОС във връзка с поддържането на информационната система

Брой 
внезапни 
проверки 

за 
годината

Брой 
проверки 
по сигнал 

за годината

Брой 
планирани 

проверки за 
следващата 

година

Справка 1.1M.1.Справка за прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.OM/OMM7 г.) на територията на РИОСВ – гр. Враца

Годишен отчет съгласно Приложение №5 от ПМ, за поддържане на информационната система по чл.1M от Наредбата

№ Лица, контролирани по ПМ

Общ брой на 
лицата, 

контролирани 
по ПМ през 

годината
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1 2 3 4 5 6 0 8 9

1. Бои и лакове 47 0 0 0 0 0 0 -
2. 
Авторепаратурни 
продукти 8 0 0 0 0 0 0 -

Брой нарушения 
за продукти, 

неотговарящи на 
етикетирането, но 

отговарящи на 
съдържанието на 

ЛОС

Количество 
продукти, 

неотговарящи на 
етикетирането, но 

отговарящи на 
съдържанието на 

ЛОС (t/год)

* На територията на РИОСВ- Враца са извършени и 3бр. Проверки на ателиета за химическо чистене

Справка 1.10.2.Справка за нарушения на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС по Приложение №2 към чл.3, ал.1. Нарушения за 
продукти, неотговарящи едновременно на етикетирането и на съдържанието на ЛОС и нарушения за продукти, неотговарящи на етикетирането, но 

отговарящи на съдържанието на ЛОС 

Категория на 
продукта

Общ брой 
извършен

и 
проверки

Забележка

Брой нарушения 
за продукти, 

неотговарящи на 
нормите за 

максимално 
съдържание на 

ЛОС

Количество 
продукти, 

неотговарящи на 
нормите за 

максимално 
съдържание на 

ЛОС (t/год)

Брой нарушения 
за продукти, 

неотговарящи 
едновременно на 
етикетирането и 
нормите на ЛОС

Количество 
продукти, 

неотговарящи 
едновременно на 
етикетирането и 
нормите на ЛОС 

(t/год)
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Вътрешен номер на 
инсталация, 

съгласно Регистъра 
на ИАОС по 
Наредба №T

Име на оператор 
на инсталацията 

по Наредба №

БУЛСТАТ 
/Актуален/

Номер/дата на 
Решението на 

РИОСВ за утвърден 
първоначален ПУР

Номер/дата на 
документ 

удостоверяващ 
наличието на 

актуален ПУР за 
предходната година

Количество готов за 
употреба продукт, 

което е употребено в 
инсталацията от 

Категория 1-(т/год.)

Количество готов за 
употреба продукт, 

което е употребено в 
инсталацията от 

Категория O-(т/год.)

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Справка 1.10.P.Данни за продукта, съгласно чл. 6 от Наредбата

На територията на РИОСВ- Враца няма Дружества с  утвърден План за управление на разтворителите или на издадено Комплексно разрешително, с инсталации 
отговарящи на изискванията на Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) използващи продукти несъответстващи на максимално допустимите норми за ЛОС
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Номер/дата на разрешението, 
издадено от РИОСВ

Име на лицето, стопанисващо 
обекта паметник на 

културата

Количество готов за употреба 
продукт, за което е издадено 

разрешението от Категория 1-
(т/год.)

Количество готов за 
употреба продукт, за което е 

издадено разрешението от 
Категория O -(т/год.)

Забележка

1 2 3 4 5
- - - - -

Справка 1.10.4.Данни за издадените разрешителни, съгласно чл. 8 от Наредбата
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№ Показател за изпълнение Брой Забележки
1 2 3 4

2
Оператори, които не спазват  условията на издаденото РЕПГ. 0 Наименования на операторите (съгласно разрешителното)

3
Изградени / пуснати в експлоатация нови инсталации без да е 
издадено РЕПГ

0 Наименования на операторите им (съгласно разрешителното)

4

Инсталации с издадено РЕПГ, изведени от експлоатация 
(временно или окончателно) от операторите им.

3 Отменени Разрешителни за емисии на парникови газове /поради
преустановена производствена дейност/:

- “Стройкерамика” АД, гр. Мездра, цех Враца- отменено с
Решение №30-О/2012г. / инсталация за изработка на керамични
продукти/;

- “Камибо” ЕООД ТП “Хименерго”, гр. Враца - отменено
с Решение №23-О/2012г. / горивна инсталация с номинална
топлинна мощност превишаваща 50 MW/;

- “Ново Химко” АД, гр. Враца - отменено с Решение №147-
О/2012г. / горивна инсталация с номинална топлинна мощност
превишаваща 50 MW/.

Справка 1.11.Контрол на Разрешителните за емисии на парникови газове по чл. 1P1н,ал.1 и ал.O  на ЗООС

1

Брой проверени оператори с издадено РЕПГ 6 “Топлофикация-Враца” ЕАД, ОЦ “Младост”, гр. Враца-
Разрешително №2-И1/2011г.;
“Топлофикация-Враца” ЕАД, ТЕЦ “Градска”, гр. Враца-
Разрешително №20/2009г., актуализирано с Решение №20-Н0-И0-
А1/2012г.;                                                                                                                             
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй- Разрешително№143-
Н1/2012г.;                                                                                                                                                     
“Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца-
Разрешително№85/2009г.;                                                                                                                                                      
“Холсим /България/” АД, с. Бели Извор , общ. Враца /площадка с.
Бели извор/ Разрешително-№91/2009г.
последно актуализирано с Решение №91-Н0-И0-А2/2012г;
“Стройкерамика-Мездра” АД, гр. Мездра, цех Мездра- Решение
№29/2009г.
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 2. Води

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОРЕЧИЕ ОГОСТА

1. "Булгартрансгаз" ЕАД, район Чирен¹ 3 3
№13140017/14.06.

2007г. да

2.

"Вега Стар" ЕООД, гр. Бяла Слатина-предприятие за 
консервиране на плодове и зеленчуци¹

3 4
№1315000/06.07.2

009г. не

Производство на продукция 
на базата на плодове и 

зеленчуци

3.
"ВиК" ООД, гр. Враца-ГПСОВ-Враца¹

4 4
№013140060/11.06

.2008 да

4.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. Бяла 
Слатина 1 1

№13140050/21.04.
2008г. да

5.
Затвора-Враца

2 3
№13150006/06.07.

2009г. да

6. "Гарант" АД, гр. Бяла Слатина¹ 2 2
№13140126/21.05.

2009г. да

7.
"Млечен рай-2" ООД, кв. Бистрец, гр. Враца-

предприятие за млекопреработка¹ 4 4
№13140084/30.09.

2008г. не Преработка на мляко

Справка 2.1. Контрол на емитерите, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и/или 
други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на водното тяло (по поречие)

№*

Наименование на обектите, които подлежат на 
контрол, по вид контролирани емитери*

Издадени разрешителни

По закона за 
водите

 Комплексно 
разрешително 

по ЗООСпл
ан

ир
ан

и 
пр

ов
ер

ки
*

из
въ

рш
ен

и 
пр

ов
ер

ки

Проверки, бр.
Обект, извършващ 

промишлени дейности, от 
които се формират 

биоразградими 
промишлени отпадъчни 

води (съгласно 
приложение 4 по чл.35, 

ал.2 на Наредба 2) - 
Номер на категорията, 

към която принадлежат, 
съгласно**

Без разрешително 
към момента на 

последната 
контролна  

проверка (изисква 
се, но няма 

разрешително)

Обект, извършващ 
промишлени дейности, от 

които се формират 
отпадъчни води, 

съдържащи приоритетни 
и приоритетно опасни 

вещества (съгласно 
приложение 1, към 

чл.1,ал.2 на Наредбата за 
стандарти за качество)    

(да/не)
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 2. Води

брой 
дадени

брой 
неизпълнени брой

нормативно 
основание чл., 
ал.,точка от ЗВ 

или ЗООС

размер на 
глоба (на 

база 
съставен 
акт), лева

вид на 
санкциите по 

ЗООС 
(еднократна, 

текуща)
Санкции по  
ЗООС, лева

Санкции/глоби
по Закона за 
водите, лева

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

няма
неразтворени 

вещества, ХПК, 
БПК5 текуща

наложена-
1205,59лв./мес.(вре

менно спряна)
неразтворени 

вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот

неразтворени 
вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот

неразтворени 
вещества, ХПК, 

БПК5 текуща 294,32 лв./мес.

няма

Показатели, по 
които са установени 
отклонения от ИЕО 
на разрешителното 
за заустване по ЗВ 
или КР по ЗООС

Предприети мерки

Дадени предписания

Съставени 
актове

Издадени НПДруги установени 
нарушения и 
неизпълнени 

условия, поставени 
в разрешителното 

за зауставане по ЗВ 
или КР по ЗООС 

(описание)
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 2. Води

8. РДНО-Оряхово-Мизия, гр. Оряхово 3 4 №249-НО-ИО-
А1/2012г. да

9.

"Строител-Криводол" ЕООД, гр. Криводол

2 4
№11130064/19.10.

2010г. не

10.

"Холсим (България)"АД,с. Бели Извор

3 3

№75-Н1/2009г., 
актуализирано с 

Решение №75-Н1-
ИО-А1/2012г. не

11.
ЕТ "Фолк-3", с. Враняк, общ. Бяла Слатина-цех за 

производство на топено сирене¹ 3 3 да не

12. "Завод за хартия" АД, гр. Мизия 2 2 №227-НО/2008г. не

13. "Булмекс" ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй 2 2
№1370008/04.09.2

009г. не

14. "Езеро" ООД, с. Крушовица, общ. Мизия 2 2
№11160039/29.07.

2009г. не

15.
Рибовъдно стопанство Радослав Атанасов, с. Попица, 

общ. Бяла Слатина 2 2
№11160033/13.02.

2009г. не

16.
"Топила Груп" ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол-

предприятие за млекопреработка¹ 3 3
№13140183/29.12.

2011г. не Преработка на мляко

17.

СД "Дигант-Димитров, Григоров", с. Девене, общ. 
Враца

2 2 не е необходимо не

18.

ЕТ "Млечен пулс - 95 - Цветелина Томова", гр. 
Криводол - предприятие за млекопреработка¹

3 3

не е 
необходимо(зауств

а в площадкова 
канализация) не Преработка на мляко

86



 2. Води

неразтворени 
вещества, ХПК, 

БПК5

На основание 
чл.28 от ЗАНН-

неналожена 
санкция 
поради 

минималният 
размер

0,57 лв./мес.

неразтворени 
вещества, 

нефтопродукти текуща

намалена текуща 
санкция, наложена 

през 2011г.-
14,52лв./мес. 

Увеличена - 40,18 
лв./мес.

неразтворени 
вещества текуща 29,08 лв./мес.

ХПК, БПК5, общ 
фосфор

На основание 
чл.28 от ЗАНН-

неналожена 
санкция 
поради 

минималният 
размер 4,80лв./мес.

рН, неразтворени 
вещества, ХПК, 

БПК5, азот амониев текуща 52,09 лв./мес.
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 2. Води

19. РДНО Враца-Мездра 3 3 №5-Н1/2010г. не

20.

Почивно оздравителен комплекс "Леденика" на "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД, землище с. Згориград, общ. Враца

1 1
№13710063/27.07.

2001г. не

21.
"АПЕ-2001" ООД-мелница в с. Галиче, общ. Бяла 

Слатина¹ 3 4
№20042/27.01.201

2г. не

22.

Кариера за варовик "Лиляче" на "Холсим(България)" 
АД, с. Бели Извор, общ. Враца 2 2

№13430001/18.11.
2011г. не

23.

Трошачна инсталация и ремонтна работилница на 
кариера за варовик "Лиляче" на "Холсим (България)" 

АД, с. Бели Извор, общ. Враца 2 2
№13420001/18.11.

2011г. не

24. "Нивего" ООД, с. Чирен, общ. Враца¹ 1 1
№13740050/18.11.

2011г. не Преработка на мляко

25.

"Белпред" АД, гр. Бяла Слатина¹

2 2

не е необходимо-
БФВ отпадъчни 

води под 10 м3/ден не

26. "Яица и птици" АД, гр. Мизия, площадка Мизия 1 1
№258-НО-ИО-

АО/2008г. не

27. "Агростил 2003" ЕООД, гр. Бяла Слатина 1 1 не

28. "Вратица-Враца" АД, гр. Враца 3 3 №15382006г. да

29. "Строикерамика" АД, гр. Мездра, цех Враца 1 1 №71/2005г. не

30.
“Томекон” ЕООД, землище с. Згориград (ваканционно 

селище “Леденика СПА”) 1 1
№13710058/23.07.

2010г. не
ПОРЕЧИЕ ИСКЪР

1.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. 
Мездра 1 1

№13140177/22.08.
2011г. да

2.
"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. Роман

1 1
№13140052/22.04.

2008г. да

3. "Инертстой Калето" АД, гр. Мездра 2 3
№13120031/13.03.

2009г. не

"Метизи" АД, гр. Роман 3 3 не

4. "Хемус - М" АД, гр. Мездра¹ 3 3
№13120020/10.06.

2008г. не

5.
"Вария" ЕООД, гр. Роман-цех за преработка на 

отпадъчна пластмаса¹ 2 2
№13120033/28.04.

2009г. не

№78-НО-ИО-А1/2011г.

№320-НО/2008г.
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 2. Води

амониев азот, общ 
азот, ХПК, БПК5 1 0

БПК5, неразтворени 
вещества текуща 16,97 лв./мес.

ХПК

неразтворени 
вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот

неразтворени 
вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот

неразтворени 
вещества 1 еднократна 1329,59 лв./мес.
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 2. Води

6.
"Техкерамик" АД, гр. Мездра¹

3 4
№13120006/02.05.

2007г. не

7. "Строикерамика" АД, гр. Мездра 3 3 не

8. "Балкан Искър" АД, гр. Мездра¹ 2 3
№13110132/22.08.2

012г. не

9.
Белодробна болница, гр. Роман

1 2

не е необходимо 
(БФВ под 
10м³/ден.) не

10.
"Марколана България" ООД, с. Зверино, общ. Мездра¹

2 2

не е необходимо 
(БФВ под 
10м³/ден.) не

11.

"АСК БУЛ" АД, гр. Мездра¹

3 3

не е необходимо-
зауства се в 

канализацията на 
"Балкан Искър" не

12.
"Милве" АД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина¹

2 3

не е необходимо 
(БФВ под 
10м³/ден.) не

13.
Хотелски комплекс "Долче Вита", гр. Мездра

1 1

не е необходимо 
(БФВ под 
10м³/ден.) не

РЕКА ДУНАВ

1.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй¹

2 2

№03120003/15.12.
2007г.(Решение 

№331/22.11.2010г) 
и 

№13750001/20.04.
2007г.(Решение 

№494/08.08.2011г.
) да

2.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. 
Козлодуй

1 1
№03140017/30.06.

2009г. да

№70/2005г.
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 2. Води

неразтворени 
вещества 1

текуща, в 
последствие 

отменена 10,65 лв./мес.

1 0

ХПК, БПК5, амониев 
азот 1 0 1 текуща 14,62 лв./мес.

отмена текуща 
санкция

неразтворени 
вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот
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 2. Води

3.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. 
Оряхово

1 1
№03140012/16.07.

2008г. да

4.
Фериботен комплекс, гр. Оряхово"

1 1

не е необходимо 
(БФВ под 
10м³/ден.) не

5.

"БУРГОЗОНЕ" ЕООД, гр. Оряхово¹

3 4

№1374005/15.12.2
011

не

Производство на алкохол и 
алкохолни напитки

6.

"Атоменергоремонт" ЕАД, гр. Козлодуй

2 2

не е необходимо-
зауства се в 

канализацията на 
"АЕЦ Козлодуй" да

7.
"Яица и птици" АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй

1 1 не

8.
"Атоменергостройпрогрес" ЕАД, гр. Козлодуй

3 3
№13720014/13.01.

2011г. не

*съгласно плана за контролната дейност за 2011, допълнени с други проверки, невключени в плана за 2011
**Категории промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):
1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост

№259-НО/2008г.
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 2. Води

неразтворени 
вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот

неразтворени 
вещества, ХПК, 

БПК5, общо 
екстрахируеми 

вещества 1 0 1
текуща 

намалена

136,80 лв./мес. 
намалена на 17,87 

лв./мес.
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Община Наименование на 
изпълнявания проект

Населено място, в което 
се изпълнява проекта

Въведен ли е обекта или етап от 
него в експлоатация

1. 2. 3. 4.
Враца "Интегриран 

инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Враца"

гр. Враца На етап стоителство

Козлодуй "Интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на 
гр.Козлодуй"

гр. Козлодуй На етап стоителство

Бяла Слатина "Интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Бяла 
Слатина" - "Техническа 
помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор 
на гр. Бяла Слатина"

гр. Бяла Слатина не е въведен в експлоатация

Мездра "Доизграждане на 
канализационната мрежа и 
изграждане на ПСОВ на гр. 
Мездра"

гр. Мездра На етап избор на изпълнител и 
възлагане на обществена поръчка

Мизия "Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води, 
канализационна мрежа и 
съпътстващата я 
водопроводна мрежа на 
територията на гр. Мизия"

гр. Мизия На етап прединвестиционно 
проучване

Криводол "Интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. 
Криводол"

гр. Криводол Извършено прединвестиционно 
проучване

Мизия "Рехабилитация на 
водопроводната мрежа и 
изграждане на канализация 
с ПСОВ с капацитет 1000 
е.ж. в с. Крушовица, общ. 
Мизия"

с. Крушовица Приключила процедура по ЗОП и 
предстой откиване на стоителна 
площадка

Мизия "Изграждане на 
канализация с 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води за  1000 
е.ж. на с. Софрониево, общ. 
Мизия"

с. Софрониево на етап идеен проект

Справка O.O Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата 
инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
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Козлодуй "Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води и 
канализационни мрежи на 
с. Бутан, с. Гложене и с. 
Хърлец, общ. Козлодуй"

с. Бутан, с. Гложене и с. 
Хърлец 

На етап инженерно геоложки 
доклади и предварителни 
прединвестиционни проучвания

Роман "Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води с капацитет 
4 200 е.ж. в землището на 
гр. Роман"

гр. Роман На етап прединвестиционно 
проучване
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брой Законово 
основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"Булбрю БГ" ЕООД 1 -

Нарушен терен в землището на с.Добруша 3 1 1 чл.40 от ЗООС 1/O000 лв.
Землището на с.Ракево 1 1 -
"Проучване и добив на нефт и газ" АД, 
с.Бутан 1- "1" -
Кравеферма на Любомир Пешев- 
с.Краводер 1 1 -
Склад за ПРЗ  с изтекъл срок на годност, 
с.Попица 1 -
Района на с.Хърлец, с.Крива бара и 
с.Хайредин O 1 -
ИП "Изграждане на кравекомплекс в 
землището на гр.Враца" 1 -
ИП "Изграждане на защитна дига на 
р.Огоста, в землището на с.Гложене" 1 -

ИП "Изграждане на защитно съоръжение в 
зоната на к-с "Рай", гр.Козлодуй" 1 -

3. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Найменование на обекта

Извършени  проверки 

Справка 3.1.Опазване на почвите

Влезли в 
сила /брой/

Дадени 
предписа

ния 
/брой/

Неизпъл
нени 

предпис
ания 

/брой/

Съставени актове

Наказателни 
постановления

Наложени 
санкции по чл. 69 

от ЗООС

Извърше
ни 

проверки 
/брой/

Заповеди за 
спиране на 

обекти /брой/
Издадени 
брой/лева брой лева
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ИП "Отглеждане на OM бр.свине в 
землището на с.Хърлец" 1 -
ИП "Изграждане на охранителни канали за 
защита от наводнения и корекция на дере 
на територията на гр.Мизия" 1 -
ИП "Корекция на р.Скът в района на 
гр.Мизия" 1 -
Недействаща кариера за инертен материал 
в землището на с.Костелево 1 1 - 1 чл.48 от ЗООС 1/600 лв. 1
Бивш стопански двор в с.Курново 3 O 1 1 чл.166 от ЗООС 1/O000 лв.
Стопански двор на с.Баурене 1 -
Склад за ПРЗ  с изтекъл срок на годност, 
с.Мраморен 1 -
ИП "Отглеждане на TMMM бр. бройлери в 
землището на гр.Криводол 1 -

ИП "Овцеферма за отглеждане на до 1MMM 
бр. овце в землището на с.Главаци" 1 -
ИП "Отглеждане на PM бр.крави в 
землището на с.Лесура" 1 -

ИП "Изграждане на птицеферма за 1M MMM 
бр.птици в землището на с.Люти дол" 1 -
ИП "Изграждане на свинеферма за 8M 
бр.свине в землището на с.Елисейна" 1 -
ИП "Изграждане на животновъден к-с за 
1MM-5MM бр.животни в землището на 
с.Игнатица" 1 -
Частен имот на Христо Ангелов в 
с.Костелево 1 -
Склад за ПРЗ с изтекъл срок на годност, 
с.Костелево 1 -

ИП "Реконструкция на сграда за млечни 
крави", в землището на с.Търнава 1 -
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ИП "Отглеждане на P6 MMM бр. бройлери в P 
бр. сгради в землището на с.Соколаре" 1 -

ИП "Изграждане на ферма за 1OM бр.свине 
в землището на гр.Бяла Слатина" 1 -
ИП "Изграждане на торище във ферма за 
отглеждане на 4M бр.крави", в землището 
на с.Бърдарски геран 1 -
Склад за РЗП с изтекъл срок на годност, 
с.Враняк 1 -

ИП "Добив на ел.енергия от МВЕЦ 
"Скравенска", в землището на с.Средни рът 1 -
Цялостен работен проект за търсене и 
проучване на нефт и газ в границите на 
блок "1-1O Кнежа" 1 -
ИП "Предприятие за естерифициране на 
растителни масла(производство на 
биодизел)", в землището на с.Борован 1 -

ИП "Изграждане на ферма за отглеждане 
на 5MM бр. овце в землището на с.Борован 1 -
ИП "Изграждане на ферма за кокошки 
носачки", в землището на с.Сираково 1 -
ИП "Изграждане на краварник за 5M бр. 
животни", в землището на с.Борован 1 -
ИП "Реконструкция и пристройка на 
селскостопанска сграда за фамилна 
ферма",в землището на с.Борован 1 -
ИП "Изграждане на силози, зърнобаза и 
селскостопански двор", в землището на 
с.Девене 1 -
ИП "Изграждане на хале за производство 
на метални конструкции", в землището на 
гр.Враца 1 -
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ИП "Укрепване на ляв бряг на р.Скът, 
с.Оходен 1 -
Кравеферма на Николай Нончев, с.Горна 
Кремена 1- "1" -

Кравеферма Евгени Червеняшки, с.Борован 1- "1" -

Птицеферма на Георги Иванов, с.Главаци 1 -
ИП "Отглеждане на птици-бройлери", в 
землището на с.Краводер 1 -

ИП "Отглеждане на бройлери в две сгради 
по 5MMM бр.", в землището на с.Краводер 1 -
Птицеферма на Иван Николаев, в 
землището на с.Краводер 1 -
Кравеферма на ЕТ "Централкомерс", 
землището на с.Моравица 1 -
Кравеферма на "Тошел-9O" ЕООД, 
с.Царевец 1- "1" -
Кравеферма на Венцислав Монов, 
землището на гр.Мездра 1 -
Кравеферма на "Карди-С" ЕООД, с.Камено 
поле 1 -
Кравеферма на ЗП Симеон Коцев, 
землището на с.Фурен 1- "1" -
Цех за обработка на скалнооблицовъчни 
материали EЦОСМ)на "Булнед" ЕООД, 
гр.Враца 1 -
ЦОСМ на ЕТ "Валентин Петров-Варовик", 
с.Борован 1 -
ЦОСМ на "Скорпион-Д", гр.Мездра 1 -

ЦОСМ на "Йотов Стоун" ЕООД, гр.Мездра 1 -
ЦОСМ на ЕТ "Ив-OMMM", гр.Мездра 1 -
ЦОСМ на ЕТ "Борис Коцев-Мая", 
гр.Мездра 1 -
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ЦОСМ на ЕТ "Секаста", гр.Мездра 1 -
ЦОСМ на "Врачански камък" ООД, 
гр.Мездра 1 -
ЦОСМ на ЕТ "Лалов", гр.Мездра 1 -
ЦОСМ на "Председник" ЕООД,с.Бели 
Извор 1- "1" -
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1 2 3 4 5
№MO/O4.M4.OM1Oг. общ.ВрацаI гр.Враца "Жилищно строителство за сезонно ползване" 1 144 кв.м. ІХ
№MO/O4.M4.OM1Oг. общ.ВрацаI гр.Враца "Разширение на обслужващ комплекс-" O 7MM кв.м. VІ
№MO/O4.M4.OM1Oг. общ.ВрацаI гр.Враца и с.Веслец "Подземна кабелна линия OM кV" L=114 лин.м.

№MO/O4.M4.OM1Oг. общ.ВрацаI гр.Враца и с.Веслец "Подземна кабелна линия OM кV" L=V5 лин.м.

№MO/O4.M4.OM1Oг. общ.ВрацаI с.Паволче "Подземна кабелна линия OM кV" L=548 лин.м.

№MP/OO.M6.OM1Oг. общ.МездраI с.Долна Кремена "Масивна жилищна сграда" 1 644 кв.м. ІХ

№MP/OO.M6.OM1Oг. общ.ОряховоI с.Горни Вадин "Подземно ел.захранване на ВЕЦ" L=147IP1 лин.м.
№M4/PM.M8.OM1Oг. общ.КозлодуйI гр.Козлодуй "Фотоволтаична централа" PM M85 кв.м. V

№M4/PM.M8.OM1Oг. общ.КриводолI с.Главаци "Зона за отдих и туризъм" 1 O7M кв.м. VІ
№M5/O5.MV.OM1Oг. общ.МездраI с.Моравица "Подземна кабелна линия OM кV за 

присъединяване на фотоволтаична инсталация""
L=8MI15 лин.м.

№M6/O5.1M.OM1Oг. общ.ВрацаI гр.Враца "Жилищна сграда за сезонно обитаване" 1 MM1 кв.м. VІІ
№M6/O5.1M.OM1Oг. общ.ВрацаI с.Веслец "Нискоетажно жилищно застрояване" 11 MMM кв.м. V
№M6/O5.1M.OM1Oг. общ.ВрацаI с.Веслец "Нискоетажно жилищно застрояване" 14 MMM кв.м. V
№M6/O5.1M.OM1Oг. общ.ВрацаI с.Паволче "Нискоетажно жилищно застрояване" 7 MMM кв.м. VІІ

Протокол №/дата Обект Категория

Справка 3.2. Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по чл. 17 по ЗОЗЗ

Площ/дкаОбщина, населено място
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№ Попълнени Проверени на място Проверени по документи Забележки
1 2 3 4 5

1 9 9 9

Справка 3.3. Попълнени и /или проверени Информационни карти относно складове за продукти за растителна 
защита или ББ - кубове
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1 2 3 4 5 6 7
№ 2TT-ПП/26.04.2012г. общ.Криводол, 

с.Добруша
ПИ №060009 T00 кв.м. Техническа ливада

Справка P.4.  Рекултивация на нарушени терени по ЗП и ЗОЗЗ

Протокол №/дата Община, населено 
място Обект Техническа/ 

биологична Тип ползване ЗабележкаПлощ/дка
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Издадени НП Наложени 
санкции Забележка

Справка P.5.  Проверки на обекти, изпълняващи условията на КР, раздел „Почви”

Обект Община, населено 
място Протокол №/дата Съставени 

актове/брой

Дадени предписания       
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 O 3 4 5 6 7 8 9 10 11
птицеферма-
И.Николаев

общ.Криводол, 
с.Краводер

№P5T-
ПП/M4.M6.2M12г.

-

птицеферма-Г.Тодоров общ.Криводол, 
с.Главаци

№P6M-
ПП/M4.M6.2M12г.

-

кравеферма "Карди С" общ.Роман, с.Камено 
поле

№4TP-
ПП/2M.M6.2M12г.

-

кравеферма на "Тошел 
92"

общ.Мездра, 
с.Царевец

№ T5M-
ПП/РМ/ХХ/M4.1M.2M12

г.

-

кравеферма-Н.Нончев общ.Мездра, с.Горна 
Кремена

№T5P-
ПП/РМ/ХХ/M4.1M.2M12

г.

-

кравеферма-ЗП 
Венцислав Монов

общ.Мездра, 
гр.Мездра

№ T59-
ПП/M4.1M.2M12г.

-

кравеферма-ЗП Симеон 
Коцев

общ.Криводол, 
с.Фурен

№ 862-
ПП/РМ/24.1M.2M12г.

-

кравеферма-Евгени 
Червеняшки

общ.Борован, 
с.Борован

№1M18-
РВ/ПП/2P.11.2M12г.

-

кравеферма-ЕТ 
"Централкомерс"

общ.Мездра, 
с.Моравица

№ 11MT-
ПП/MT.12.2M12г.

-

Справка 3.6.  Проверка на животновъдни обекти

Обект Община, населено 
място Протокол №/дата

Дадени предписания       Съставени 
актове/брой

Издадени НП Наложени 
санкции Забележка

104



Показател Брой пунктове Населено място/ 
координати

изпълнени неизпълнени Забележка

1 2 3 4 5 6

ТМ

4 гр.Враца; с.Ракево, 
общ.Криводол; с.Лик, 

общ.Мездра; с.Крива бара, 
общ.Козлодуй

O4

Органични замърсители

4 гр.Враца; с.Ракево, 
общ.Криводол; с.Лик, 

общ.Мездра; с.Крива бара, 
общ.Козлодуй

4

пестициди

4 гр.Враца; с.Ракево, 
общ.Криводол; с.Лик, 

общ.Мездра; с.Крива бара, 
общ.Козлодуй

4

вкисляване
O с.Главаци, 

общ.Криводол;с.Баница, 
общ.Враца

16

засоляване

ерозия (водна и ветрова)

Справка 3.7. Контрол състоянието на почвите чрез изпълнение на дейностите по мониторинг, съгласно ЗООС
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№ Бр
ой

мерки за 
предотвр

а-
тяване*

Забележки

1 3 4 5
O4

бро
й

1.1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15
бро
й

2.1.

1

2

3
4

5

6
7

8
9

4.УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

2
1 Издадени разрешения от директора на РИОСВ по чл.PT, т.1 от ЗУО и по чл.

6T от ЗУО Eв сила от 1P.0T.O01Oг.) *

Справка 4.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци

O
Издадени регистрационни документи по чл.5O, ал.1 от ЗУО и по чл. T8 от 
ЗУО Eв сила от 1P.0T.O01Oг.) *

Наименование на физическото или
юридическото лице, на което е издаден
документа

№ и дата на издадения документ

“АЖМ ГРУП” ЕООД, гр.Враца № 05-ДО-123-01 от 04.01.2012 г.
“Гарант” АД, гр.Бяла Слатина
„Метал Транс 2005” ЕООД, гр. Враца

Наименование на физическото или
юридическото лице, на което е издаден
документа

№ и дата на издадения документ

„Екотайър” ООД, гр. Криводол
„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй

№ 05-ДО-102-01 от 06.01.2012г.

“Пировски” ООД, гр.Мизия
„Йордан Кръстителски-Джордан 2001” ЕООД, 

“ АНДОНОВ ” ООД, гр.Мизия
„Ташев Транс” ЕООД, гр. Враца

“АНДОНОВ” ООД, гр.Мизия
“Косаня” ЕООД, гр. Козлодуй
“ЛАНД МЕТАЛ” ЕООД, община Мездра, с. 
”Мадметал 97” ЕООД, гр.Бяла Слатина
“Акумитрейд” ЕООД, гр.Враца
ЕТ “ЦВЕТИ-ГЕОРГИ ПЕТРОВ 2007”, 
„Трейдрециклинг” ООД, гр.Козлодуй
“Металком Инвест” ЕООД, гр.Враца
„Сорт Ресурс” ЕООД, гр. Враца
“Специал Ауто” ООД, гр.Бяла Слатина

№ 05-ДО-118-01 от 01.02.2012г.
№ 05-ДО-145-01 от 03.02.2012 г.

№ 05-ДО-114-02 от 28.02.2012 г.
№ 05-ДО-143-01 от 02.03.2012г.
№ 05-ДО-103-02 от 12.03.2012г.

“Хидротекс” ЕООД, гр.Мездра

“ХЕФТИ МЕТАЛС” ЕООД, гр. Мездра
“КОСАНЯ” ЕООД, на гр. Мизия
„АРИЗО-ТОШЕВ”ООД, гр.Козлодуй
“Металком Инвест” ЕООД, гр.Враца
“Косаня” ЕООД, гр.Мизия
“АНДОНОВ” ООД, гр.Мизия

№ 05-ДО-127-02 от 09.01.2012г.
№ 05-ДО-130-01 от 12.01.2012г.
№ 05-ДО-71-04 от 16.01.2012г
№ 05-ДО-64-05 от 01.02.2012г.

№ 05-ДО-64-07 от 21.06.2012г.
№ 05-ДО-118-02 от 06.07.2012г.

№ 05-ДО-168-01 от 09.02.2012г.
№ 05-ДО-148-01 от 13.02.2012 г.
№ 05-ДО-141-01 от 15.02.2012 г.
№ 05-ДО-174-00 от 24.02.2012г

№ 05-ДО-64-06 от 02.04.2012 г.
№ 05-ДО-160-01 от 17.04.2012г.
№ 05-ДО-107-01 от 24.04.2012 г.

„ФОРТУНА ЕЦ” ЕООД, гр.Враца № 05-РД-90-00 от 17.04.2012г.

„ЕВРО СТАНДАРТ” ЕООД, гр.Мездра № 05-РД-89-00 от 14.02.2012г.

№ 05-ДО-114-03 от 12.07.2012 г.
№ 05-ДО-175-00 от 14.09.2012г.
№  05-ДО-176-00 от 15.11.2012 г.
№ 05-ДО-177-00 от 19.11.2012 г.

„Вария” ЕООД, гр. Роман

„КОСАНЯ” ЕООД, гр. Мизия
„Атамар” ООД, област Враца, община Враца, с. 
Паволче
ЕТ „Георги Костов - 2004”, гр. Враца
„Андонов” ООД, гр. Мизия

№ 05-РД-91-00 от 25.09.2012г.
№ 05-РД-92-00  от   05.10.2012г.

№ 05-РД-93-00 от 15.10.2012г.

№ 05-РД-97-00 от 10.12.2012г.

№ 05-РД-94-00  от   22.10.2012г.
№ 05-РД-95-00 от 31.10.2012г.

№ 05-РД-96-00 от 08.11.2012г.
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10

11

12
13

14
15

1
бро
й3.1.

1

1T
бро
й

1

2

3

4

5

6

„МЕТАЛ ТРАНС 2005” ЕООД, гр. Враца № 05-РД-102-00  от  27.12.2012г.

4 Утвърдени програми за управление на дейностите по отпадъците до
1O.0T.O01O

P Издадени удостоверения по чл.55, ал.P от ЗУО до 1O.0T.O01O*

Наименование на физическото или
юридическото лице, на което е издаден
документа

№ и дата на издадения документ

МБАЛ “ХРИСТО 
БОТЕВ ” АД, 
гр.Враца, чл.30, ал.2

На основание чл.30, ал.2от ЗУО

4.1. Наименование на
лицето, отговорно за
изпълнението на
програмата (уточнява
се задълженото
физическо или
юридическо лице,
съгласно чл.29, ал.1,
т.2, 3 или 4)

Основание за изготвяне на
програмата (чл.29, ал.1, т.2; чл.29,
ал.1, т.3; чл.29, ал.1, т.4 )

Дата на утвърждаване

Трейдрециклинг ” 
ООД, Област София, 
Столична Община, с. 
Герман, чл.30, ал.2
“ГАРАНТ ” АД , 
гр.Бяла Слатина , 
чл.30, ал.2
“Център за психично 
здраве ” ЕООД, гр. 
Враца, чл.30, ал.2
“Център за кожни и 
венерически 
заболявания ” ЕООД, 
гр. Враца, чл.30, ал.2

05.01.2012 г.

06.01.2012 г.

№ 05-РД-98-00  от  18.12.2012г.„ВИН” ООД, гр. Враца

„АЦИ ТРАНС 70” ЕООД, област Враца, община 
Бяла Слатина, с. Търнава

„ЛАНД МЕТАЛ” ЕООД, област Враца, община 
Мездра, с. Игнатица

„Йордан Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, 
гр. Враца
„НИКСМЕТАЛ - ГРУП” ЕООД, гр. Мездра

№ 05-РД-99-00  от  18.12.2012г

№ 05-РД-100-00 от 27.12.2012г.
№ 05-РД-101-00  от  27.12.2012г.

№ 05-РД-103-00  от  27.12.2012г.

“УНИТРЕЙД - 2011” ООД, гр.София

08.02.2012 г.

03.02.2012г.

 Изх.№В-2484/ 05.01.2012 г.

ЕТ”Ангел Димитров – 
2000”, 
гр.Враца, чл.30, ал.2

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО 08.02.2012 г.

06.02.2012г
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

4.2. Съгласувани програми за управление на дейностите по отпадъците
до 1O.0T.O01O

4
брой

”Лукойл 
България”ЕООД  
гр.София, чл.30, ал.4, 
от ЗУО

На основание чл.30, ал.4, от ЗУО

На основание чл.30, ал.4, от ЗУО

На основание чл.30, ал.4, от ЗУО

14.06.2012г.

25.06.2012г.

Основание за изготвяне на
програмата (чл.29, ал.1, т.2; чл.29,
ал.1, т.3; чл.29, ал.1, т.4 )

”МИННА  
КОМПАНИЯ” ЕООД, 
гр.София, чл.30, ал.4, 
от ЗУО

16.01.2012г.

”Чистота 
Балкани”ЕООД, гр. 
Враца, чл.30, ал.4, от 
ЗУО
”АСТОН 
СЕРВИЗ”ООД  
гр.София, чл.30, ал.4, 
от ЗУО

ЕТ“ЦВЕТИНА-
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ”, 
гр.Мездра, чл.30, ал.2 

“Специализирана 
болница за активно 
лечение на пневмо-
фтизиатрични 
заболявания-Враца” 
ЕООД, гр. Враца, 
чл.30, ал.2

19.03.2012г.

“Центромет” АД, 
гр.Враца, чл.30, ал.2

“Сорт ресурс” ЕООД, 
гр.Враца, чл.30, ал.2

“АНДОНОВ ” ООД, 
гр. Враца, чл.30, ал.2

“Хидротекс” ЕООД, 
гр.Мездра, чл.30, ал.2

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

24.04.2012г.

Дата на съгласуване

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

„Булгартрансгаз” ЕАД - 
ПГХ Чирен, област 
Враца, чл.30, ал.2  
“Враца Старт”АД, 
гр.Враца, чл.30, ал.2 

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.4, от ЗУО

Наименование на
лицата, изготвили
програмите

23.04.2012г.

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО 09.02.2012г.

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

18.06.2012 г.На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

16.05.2012 г.

29.05.2012 г.

02.05.2012г.

02.05.2012г.

14.02.2012г.

15.02.2012г.

20.06.2012г.

”ПГ 2002” ЕООД, 
гр.Враца, чл.30, ал.2 
“Металком Инвест” 
ЕООД, гр.Враца, 
чл.30, ал.2 
“Косаня” ЕООД, 
гр.Мизия, чл.30, ал.2 

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО

На основание чл.30, ал.2  от ЗУО
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O
бро
й

1 Хайредин

2 Криводол

18
бро
й

6.1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

*Посочват се основните мерки за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

5.1. Община Дата на приемане на 
програмата от 

Общинския съвет

Отговаряща на изискванията на чл.52 от ЗУО

да/не

5 Общини с приети програми за управление на дейностите по отпадъците

6

05.01.2012г.

27.12.2012г. С 
решение №152 на ОбС 

Хайредин
да

Лица, извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба №3 за
класификация на отпадъците.

Наименование на физическото или
юридическото лице, извършило
класификацията, съгласно чл.7, ал.1 от
Наредба №3 (ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)

Брой 
заверени 
работни 
листа

7
05.01.2012г.
14.02.2012г.

Дата на утвърждаване

39"Трейдрециклинг" ООД

07.2012г. да

"Никсметал Груп"ЕООД
2

42

"АЕЦ-Козлодуй"ЕАД
"Техкерамик" ООД

"Гарант" АД 5

"Центромет" АД

"НЕК"ЕАД

"ОДБХ"
"ЧЕЗ България"АД

1
1
1

34
"Лалов и Вачев"ООД
"Чистота Бапкани"ЕООД
"Булгартрансгаз"ЕАД

1
18
1

"Лидл България"ЕООД
"Кауфланд България"ЕООД

"Екотайър"ООД
"Кауфланд България"ЕООД

15.06.2012 г.
03.09.2012 г.
03.09.2012 г.

"Елисейна"ЕАД
1
1

"Яйца и птици"АД

3

20.03.2012г.
20.03.2012г.
30.03.2012г.
19.04.2012 г.

5
1

24.04.2012 г.
01.06.2012 г .

1

12.09.2012 г.
17.9.2012 г.

25.09.2012 г.
05.11.2012 г.
05.12.2012 г.
05.11.2012 г.
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Населени места в които 
не е въведена система за 

събиране и 
транспортиране на БО
(изписват се поименно)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Борован 5 714 5 5 няма 100 5 714
2 Бяла Слатина 24 606 15 15 няма 100 24 606
3 Враца 73 894 23 23 няма 100 73 894
4 Козлодуй 21 180 5 5 няма 100 21 180
5 Хайредин 5 001 6 6 няма 100 5 001
6 Криводол 9 390 15 15 няма 100 9 390
7 Роман 6 223 13 13 няма 100 6 223
8 Мизия 7 570 6 6 няма 100 7 570
9 Мездра 21 748 28 28 няма 100 21 748
10 Оряхово 11 522 7 7 няма 100 11 522

186 848 1O3 1O3 0 100% 186 848

Брой на 
обслужван

ото 
население

Общо

Справка 4.O. Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО)

№ Община Брой жители
Брой населени 

места в 
общината

Брой населени места с 
въведена система за 

събиране и 
транспортиране на БО

% население, 
обхванато в 

организирана система 
за събиране и 

транспортиране на БО
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1 2 3 4 5
Отпадъци от опаковки * 45 B от населението на 

общината
1O 965 Трицветни контейнери - 5M точки = 

15M броя 
Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

5PB 15 M14 4 пункта в гр.Бяла Слатина и 
с.Попица

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

45B 1O 965 O пункта в гр.Бяла Слатина

O. Враца Отпадъци от опаковки * 8P B от населението на 
общината

64 TP9 Трицветни контейнери - 1O5 точки 
= PT5 броя

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

8MB 6O 9M9 T пункта в гр.Враца

Общината има подписан договор с ф-ма 
за събиране на ИУМПС. Останалите 
МРО се събират от фирми 
притежаващи разрешение за тази 
дейност, без договор с общината.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

8MB 6O 9M9 T пункта в гр.Враца

P. Криводол Отпадъци от опаковки * PO B от населението на 
общината

P 449 Трицветни контейнери – 14 точки = 
4O броя

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

POB 1 пункт в гр.Криводол

1. Бяла Слатина

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО.
МРО се събират от фирми 
притежаващи разрешение за тази 
дейност.

% население,обхванато 
от системите за 

разделно събиране

Справка 4.3 Масово разпространени отпадъци (МРО)

Община Въведени системи за разделно 
събиране на МРО, в.т. ч.:

Брой на обслужваното 
население

Брой на пунктовете за разделно 
събиране на различните видове 

МРО
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Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО. МРО се 
събират от фирми притежаващи 
разрешение за тази дейност.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

POB 1 пункт в гр.Криводол

4. Мездра Отпадъци от опаковки * 56 B от населението на 
общината

1P OM5 Трицветни контейнери - 48 точки = 
144 броя

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

56B 1P OM5 P пункта в гр.Мездра и с.Зверино

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО. МРО се 
събират от фирми притежаващи 
разрешение за тази дейност.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

56B 1P OM5 P пункта в гр.Мездра и с.Зверино

5. Борован Отпадъци от опаковки * P9 B от населението на 
общината

O 415 Трицветни контейнери - 1O точки = 
P6 броя

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

- - -

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО. МРО се 
събират от фирми притежаващи 
разрешение за тази дейност.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

- - -

6. Оряхово Отпадъци от опаковки * 5O B от населението на 
общината

6 MO5 Трицветни контейнери – 44 точки = 
1PO броя

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

5OB 6 MO5 1 пункт в гр.Оряхово

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

5OB 6 MO5 1 пункт в гр.Оряхово

T. Роман Отпадъци от опаковки * 59 B от населението на 
общината

4 644 Трицветни контейнери – OP точки = 
69 броя

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

- - -
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Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

- - -

8. Мизия Отпадъци от опаковки * Няма разделно събиране 
в общината

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

44B P 554 O пункта в гр.Мизия -

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

44B P 554 O пункта в гр.Мизия

9. Козлодуй Отпадъци от опаковки * Няма разделно събиране 
в общината

-

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

58B 1O PMM P пункта в гр.Козлодуй

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

58B 1O PMM P пункта в гр.Козлодуй

1M. Хайредин Отпадъци от опаковки * Няма разделно събиране 
в общината

Негодни за употреба батерии и 
акумулатори

- - -

Общината няма подписани договори с 
фирми за събиране на МРО.

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

- -

Забележка: * Отпадъци от опаковки – в графа 5 се попълва кратка информация за вида и броя на контейнерите за разделно събиране, в случай, че те са елемент от 

системата
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1 2 3 4 5 6 7
1 Борован няма

МБАЛ-Бяла Слатина да Сключен договор с „МЛ-
България”АД-Пазарджик
за обезвреждане на 
болничните отпадъци

МЦ “Свети Иван Рилски”ЕООД- Бяла Слатинада Сключен договор с 
“Медиком”ЕООД за 
обезвреждане на 
болничните отпадъци

МБАЛ-Враца да Сключен договор с 
“Търговска лига – НАЦ” 
София за транспортиране 
на болничните отпадъци за 
обезвреждане

Дом за медико-санитарни 
грижи за деца”-гр.Враца

да Сключен договор с 
“Медиком”ЕООД за 
обезвреждане на 
болничните отпадъци

Областен диспансер по 
кожно-венерически  
заболявания  със стационар-
гр.Враца

да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

13

Лечебни заведения с 
въведена система за 

разделно събиране на 
отпадъци(изброяват се 

поименно)

Наличие на изградено 
помещение за временно 
съхранение на ОО да/не

3 Враца

Справка 4.4. Отпадъци от хуманната медицина

№ Община

Брой лечебни 
заведения на 

територията на 
общината

Лечебни заведения в които  
липсва система за разделно 

събиране на отпадъци 
(изброяват се поименно)

Бяла Слатина2

Метод на третиране

2
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Областен диспансер за 
психични заболявания със 
стационар-гр.Враца

да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

Междуобластен диспансер 
по онкологични 
заболявания със стационар-
гр.Враца

да Сключен договор с 
“Медиком”ЕООД за 
обезвреждане на 
болничните отпадъци

Център за спешна 
медицинска помощ-
гр.Враца

да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

Областен диспансер по 
пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар

да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

Диагностично-
консултативен център 
Враца

да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

Първа частна 
специализирана болница за 
активно лечение по 
ортопед. и 
травматология”ЕООД-
Враца

да Сключен договор с МБАЛ-
Враца за временно 
съхранение на отпадъците
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МЦ “Алпико”ООД-Враца да Сключен договор с 
Междуобластен диспансер 
по онкологични 
заболявания със стационар-
гр.Враца за временно 
съхранение на отпадъците

МЦ “Дерма-ГТ” ЕООД-
Враца

да Сключен договор с 
Областен диспансер по 
кожно-венерически  
заболявания  със стационар-
гр.Враца  за временно 
съхранение на отпадъците

МЦ “Санита”ЕООД-Враца да Сключен договор с 
Областен диспансер по 
кожно-венерически  
заболявания -гр.Враца  за 
временно съхранение 

МЦ “Света Ана”ООД-Враца да Сключен договор с МБАЛ-
Враца за временно 
съхранение на отпадъците

4 Козлодуй 1 МБАЛ-Козлодуй да Сключен договор с 
Евро Стандарт” ЕООД-
Мездра за транспортиране 
на болничните отпадъци за 
обезвреждане

5 Криводол няма
МБАЛ-Мездра да Сключен договор с 

“Евростандарт” ЕООД 
Мездра за обезвреждане на 
болничните отпадъци

26 Мездра
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Специализирана болница за 
рехабилитация на сърдечно-
съдови заболявания-Мездра

да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

7 Мизия няма
8 Оряхово 1 МБАЛ-Оряхово да Сключен договор с 

ЕТ ”Цв.Пвлова 2003” 
Дупница за обезвреждане 
на болничните отпадъци

9 Роман 1 Белодробна болница-Роман да Сключен договор с  ”Жоси-
Р”ЕООД за обезвреждане 
на болничните отпадъци

10 Хайредин няма
OM OM OM MОбщо
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1 2 3 4 5 6

2.1. РДНО Враца-Мездра – 
комплексно разрешително № 5-
Н-1/OM1Mг. на МОСВ

Клетка 1.O е напълно 
запълнена през OM1Oг. и от 
м.1M се експлоатира 
клетка O.1 16P M8M мP

2.2. ДНПБО на АЕЦ Козлодуй – 
разрешение по чл.PT от ЗУО M5-
ДО-TO-M1/1O.M6.OMM8 год

Депо, което се запълва на 
два етапа 

45 M8M мP

2.3. РДНО Оряхово-Мизия-– 
комплексно разрешително № 
O48-НО/OMM8г. на МОСВ.

Регионално депо с 
изградена  клетка 1, 
проекта е за 4 клетки

1PM 8MM мP

3.1. “ВегаMP”ЕООД гр.Враца – 
разрешение по чл.PT от ЗУО M5-
ДО-1O9-MM/M4.MP.OMM8 год.

Леярен цех оборудван с 
установки за центробежно 
леене на отпадъци от 
цветни метали.

PMM кг/ден

3 Съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на 
опасни и производствени отпадъци, в 
т.ч. се отбелязва кои от тях са изградени 
през отчетната година

№
Съоръжения и инсталации за 

третиране на отпадъци, в 
експлоатация през отчетната година

1

Депа за отпадъци, отговарящи на 
нормативните изисквания

O

Забележка

Съоръжения и инсталации за 
предварително третиране преди 
депониране

Към Регионално депо-Враца през 
OM1Oг. е изградена сепарираща 
инсталация, но към момента не е 
пусната в експлоатация.

Вид на съоръжението

№ на разрешение по чл.37/чл. 
67 от ЗУО, комплексно 

разрешително или 
регистрационен документ

няма

Справка 4.5.Екологосъобразно третиране на отпадъците

Капацитет на 
съоръжението или 

инсталацията
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3.2. “Центромет”АД , гр.Враца – 
разрешение по чл.PT от ЗУО M5-
ДО-TP-MM/M1.MO.OMM6 год.

Леярен цех оборудван с 
индукционни пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни метали.

O т/ден

3.3. “Враца-Старт”АД гр.Враца 
– разрешение по чл.PT от ЗУО 
M5-ДО-65-M1/16.M8.OM1M год

Леярен цех оборудван с 
индукционни ел.пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни и цветни метали. 5MM т/год.

3.4. “АСК БУЛ” ООД, Враца – 
разрешение по чл.PT от ЗУО M5-
ДО-66-M1/O4.M9.OMMT год.

Инсталация за 
обезводняване на 
отпадъчни нефтопродукти.

1MMM т/год.

3.5. “Гарант”АД , гр.Бяла 
Слатина – разрешение по чл.PT 
от ЗУО M5-ДО-1MO-MM/16.MP.OMMT 
год.

Инсталация за 
обезвреждане и неутр. на 
отпадъци, съдържащи 
цианиди. Утайката се 
депонира в Б-Б куб.

Утайката е PMM кг/г.

3.6. “РТР” ООД Враца - – 
разрешение по чл.PT от ЗУО M5-
ДО-6T-M1/14.1M.OMM8 год.

Леярен цех оборудван с 
индукционни ел.пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни метали

OMM т/год.

3.7. “Технос” ЕООД Враца - 
разрешение по чл.PT от ЗУО M5-
ДО-14T-MM/OP.MP.OMM9 год.

Леярен цех оборудван с 
индукционни ел.пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни метали

1 т/ден
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3.8. “Българска леярна” ЕООД, 
Враца - разрешение по чл.PT от 
ЗУО M5-ДО-8O-M1/OM.M9.OM1Mгод.

Леярен цех оборудван с 
индукционни ел.пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни метали

1 т/ден.

3.9. “Техарт комерс” ЕООД, 
Мизия - разрешение по чл.PT от 
ЗУО  M5-ДО-1M9-
MM/19.M6.OMMTгод.

Инсталация за 
производство на еко 
брикети и пелети от трина 
и слама

TM MMM т/год.
През OM1Oг. няма дейност

3.10. “Холсим” АД, с.Бели 
Извор – комплексно 
разрешително №T5-НО/OMM9год.

Инсталация за изгаряне на 
излезли от употреба гуми, 
пластмаса, хартия, 
месокостно брашно и 
други  чрез  
оползотворяване на 
енергията

около 1MM MMM т/год. за 
упоменатите отпадъци

3.11. “Хидротекс” ЕООД, 
Мездра - разрешение по чл.PT от 
ЗУО  M5-ДО-1MT-
M1/O4.M4.OM1Oгод

Инсталация за 
оползотворяване на 
пластмаса до ПВЦ тръби

5 т/год.

3.12. „Адонис” ООД- 
разрешение по чл.PT от ЗУО  M5-
ДО-16T-MM/MT.1M.OM1Mгод.

Леярен цех оборудван с 
индукционни ел.пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни метали

15 т/год. През OM1Oг. няма дейност

 3.13. „Кастех-БГ” ООД, 
гр.Враца разрешение по чл.PT от 
ЗУО  № M5-ДО-1T1-MM / 
OM.M4.OM11г.

Леярен цех оборудван с 
индукционни ел.пещи за 
претопяване на отпадъци 
от черни метали

6M т/год.

 3.14. „България Интернешънъл 
OM1M” ЕООД, гр.Враца- 
разрешение по чл.PT от ЗУО  № 
M5-ДО-1TO-MM/ 16.M6.OM11г.
 

Инсталация за 
рециклиране на гуми чрез 
вулканизиране и 
регенериране

OMMM т/год.

120



 3.15. “Акет Пласт” ООД, 
гр.Бяла Слатина - разрешение по 
чл.PT от ЗУО  № M5-ДО-165-
M1/O5.11.OM11г.

Инсталация за 
рециклиране на пластмаса

P5MM т/год.

3.16. "Вария"ЕООД-
регистрационен документ  № M5-
РД-9P-MM/15.1M.OM1O

Инсталация за 
рециклиране на 
пластмасови отпадъци

1MMM т/год.

6.1. “Йордан Кръстителски-
Джордан OMM1”ЕООД- Център за 
временно съхранение и 
разкомплектоване на излезли от 
употреба МПС - разрешение по 
чл.PT от ЗУО  M5-ДО-T1-
MM/18.M8.OMM5год.

6.2. “Косаня”ЕООД, гр.Мизия- 
Център за временно съхранение 
и разкомплектоване на излезли 
от употреба МПС - разрешение 
по чл.PT от ЗУО  M5-ДО-118-
MM/MO.1M.OMMTгод. 

няма

Съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на
строителни отпадъци

4

5

6

няма

Съоръжения и инсталации за
предварително третиране на отпадъци от
строителство и събаряне

Сключен договор с община ВрацаСъоръжения и инсталации за 
разкомплектоване на ИУМПС

121



6.3. “Пировски”ООД, гр.Мизия- 
Център за временно съхранение 
и разкомплектоване на излезли 
от употреба МПС - разрешение 
по чл.PT от ЗУО  M5-ДО-1PM-
MM/O6.MP.OMM8год.

6.4. ЕТ “Цвети-Г..Петков”, 
гр.Мездра- Център за временно 
съхранение и разкомплектоване 
на излезли от употреба МПС - 
разрешение по чл.PT от ЗУО  M5-
ДО-141-MM/MP.M9.OMM8год.

6.5 „Ланд Метал” ЕООД-
площадка с.Зверино, община 
Мездра - Център за временно 
съхранение и разкомплектоване 
на излезли от употреба МПС - 
разрешение по чл.PT от ЗУО  M5-
ДО-145-MM/16.M1.OMM9год.

6.6 „Металком инвест” ЕООД-
площадка гр.Враца - Център за 
временно съхранение и 
разкомплектоване на излезли от 
употреба МПС - разрешение по 
чл.PT от ЗУО  M5-ДО-114-
M1/14.MT.OMM9год.

6.7 „Специал Ауто” ЕООД- 
Център за временно съхранение 
на излезли от употреба МПС - 
разрешение по чл.PT от ЗУО  M5-
ДО-1MP-M1/OT.1O.OM1Mгод
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6.8 „Мадметал 9T” ЕООД- 
Център за временно съхранение 
на излезли от употреба МПС - 
разрешение по чл.PT от ЗУО  M5-
ДО-168-MM/O8.1O.OM1Mгод

6.9. "Трйд рециклинг"ООД-
Център за временно съхранение 
на излезли от употреба МПС - 
разрешение по чл.PT от ЗУО  M5-
ДО-1T4-MM/O4.MO.OM1Oгод

8.1. “Йордан Кръстителски-
Джордан OMM1”ЕООД Враца- 
Център за временно съхранение 
и разкомплектоване на излезли 
от употреба ЕЕО - чл.PT от ЗУО  
M5-ДО-T1-M1/M8.MO.OMMTгод

8.2. “Косаня”ЕООД, гр.Мизия - 
Център за временно съхранение 
и разкомплектоване на излезли 
от употреба ЕЕО - чл.PT от ЗУО  
M5-ДО-118-MM/MO.1M.OMMTгод.

Съоръжения и инсталации за сепариране
на отпадъци от опаковки

Съоръжения и инсталации за
предварително третиране на излезли от
употреба батерии и акумулатори

няма

9

T

8 Съоръжения и инсталации за
предварително третиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване

За OM11 год. двете фирми не са 
осъществявали дейности по 
разкомплектоване на ЕЕО- само 
съхранение до последващо 
предаване за оползотворяване

9.1. “Йордан Кръстителски-
Джордан OMM1”ЕООД Враца- 
предварително третиране на 
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11 Населени места с програми за домашно
компостиране

няма

*Описва се вида на компостерите- дървени, пластмасови и дали произведения компост се оползотворява 

1M Съоръжения и инсталации за
компостиране

няма

предварително третиране на 
отпадъци от опаковки - чл.PT от 
ЗУО  M5-ДО-T1-M1 / 
M8.MO.OMMTгод. 
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№ Наименование Населено място Брой Площ Забележка

1 2 3 4 5 6
1.1. Елисейна ЕАД, Елисейна – 
комплексен обект –табан и депо

2 27 Фирмата е държавна собственост.Не се експлоатира от 
2001г. Дружеството е в несъстоятелност и няма изготвен 
План за закриване на табана и депото

1.2. Камибо ЕООД-София-ТП 
Хименерго – Враца
/бивше депо на Химко АД/

1 40 Не се експлоатира от 2002г. Имат изготвен и утвърден  
от МОСВ План за привеждане в съответствие на част от 
депоти и закриване и рекултивация на другата част

1.3. Метизи АД – Роман 1 22 Преустановена е експлоатацията от септември 2007 г. 
Имат изготвен и утвърден от МОСВ План за закриване и 
рекултивация шламохранилището

4 89Общо депа по т.1.

1

Справка 4.6. Депа и нерегламентирани сметища

Съществуващи депа, на които се
депонират производствени или опасни
отпадъци, които не съответстват на
нормативните изисквания *
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2.1. Роман 1 4,0 В експлоатация 

Общо депа по т.2. 3 4

1. Депо за производствени и опасни отпадъци на “Камибо”ООД гр.София – ТП “Хименерго”-Враца.
Депото за производствени и опасни отпадъци в м. “Косталевски връх”, край Враца е пуснато в експлоатация през 1996г, с цел депониране на образувани от
производствената дейност на “Химко”АД отпадъци: сух шлам, серен шлак, отработен арбоцел и солеви отпадък. След обявяването на “Химко”АД в несъстоятелност, от
01.07.2004 г. част от производствените мощности /Сяровъглеродно производство, ТЕЦ и ВПИ/ стават собственост на “Камибо” ООД. Депото за отпадъци също е
собственост на “Камибо”. “Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” произвежда топло и електроенергия, сяровъглерод, амониев бисулфит и химически очистена вода. През
2005 год. фирмата извърши пробно пускане на мощностите, но поради възникналите технологични причини пусковите операции бяха преустановени и до момента други
подобни опити не са правени. 
С решение на МОСВ №92-Н1-ИО-АО от 29.10.2009г на “Камибо” ООД е отказано издаване на КР с мотиви за пропуски в представената документация, които не са
отстранени от фирмата.

Ръководството на фирмата е в гр.София. На производствената площадка в гр.Враца   се намират трима служители и охрана на площадката и съоръженията.
По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-02-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на “Камибо”ООД
гр.София – ТП ”Хименерго” Враца:
1. Експлоатацията на депото за опасни и производствени отпадъци е преустановена от спирането на производствената дейност на “Химко” АД през 2002 год. За времето
от придобиването му до момента “Камибо”ООД гр.София – ТП ”Хименерго” Враца не е ползвало депото, защото не е осъществявало никаква дейност. 
2. Представен е в РИОСВ Враца план за контрол и мониторинг на подземни води. Същият е върнат за корекция и допълване. Нов план не е постъпвал в РИОСВ Враца.
3. Контакта с ръководството на фирмата е почти невъзможен. Изпратените напомнящи писма с конкретни предписания и срокове, остават без отговор. Наложена е през
2009г имуществена санкция в размер на 3500лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в инвестиционната програма и условия
от утвърдения план.
Наложена е през 2010г нова имуществена санкция в размер на 7000лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в
инвестиционната програма и условия от утвърдения план.

2. Шламохранилище за  опасни утайки на “Метизи”АД - гр.Роман.
“Метизи”АД произвежда стоманени телове и въжета от високо въглеродни стомани. Притежава комплексно разрешително № 78 от 2005 год.
Технологичния път на производството е поредица от операции: байцване-изтегляне-термообработка-изтегляне. Сярно-киселото байцване е операция предназначена за
подготовка на метала за изтегляне. Промишлените химически замърсени отпадни води от процеса се неутрализират с варно мляко и получения шлам посредством помпи
се отвежда по тръбопровод в шламохранилище. Шлама е класифициран с код 19.08.13*- утайки съдържащи опасни вещества от пречистване на промишлени отпадни
води. Депото е разположено на площ от около 23 дка, извън територията на дружеството. Състои се от две секции, от които се ползва само едната. Количеството на
отпадния шлам е пропорционално на преработения валцдрат. 
Представения план на “Метизи”АД беше за реконструкция и привеждане на съществуващото шламохранилище в съответствие с нормативните изисквания. В
реконструкцията се предвиждаха да се обособят две последователно свързани утаителни полета и депо за изсушен шлам.
Поради намаляване на производството в последните няколко години, заради икономически причини, привеждането в съответствие на шламохранилището се оказа 

няма

2

3 Закрити депа за производствени или
опасни отпадъци

Депа, които се използват от система за
организирано събиране и
транспортиране на битови отпадъци,
които не съответстват на
нормативните изисквания
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4 Закрити и рекултивирани депа за
битови отпадъци.

няма

Забележки: * В  графа 3 се посочва оператора на депото
За всяко едно депо по т. 1. от таблицата се представя доклад, който съдържа информация за:

·         изпълнението на условията от решението на министъра на околната среда и водите за утвърждаване или връщане на плана;
·         причините за допуснатите закъснения (в случай, че има такива) в изпълнението на мерките по привеждане на депото;
·         готовността на оператора на депото за предприемане на бързи действия по преодоляване на допуснатите закъснения”. 

·         изпълнението на всяка една от дейностите в инвестиционната програма (таблица № 15) към утвърдения План за привеждане на депото в съответствие с                                                    
нормативните изисквания;

4.2. Нерегламентирани сметища За периода няма закрити. Всички в 
региона, контролиран от РИОСВ-
Враца не се експлоатират от 2010г

4.1. Общински депа Спрени са от експлоатация всички 
общински депа и селски сметища в 
региона на РИОСВ-Враца. Има 
изготвени проекти за закриване и 
рекултивация на общинските депа за 
БО в градовете Бяла Слатина, 
Козлодуй, Мездра, Криводол и 
Оряхово.
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брой
количеств

а РЗП брой
количества 

ПРЗ твърди течни твърди течни твърди течни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 с.Попица Б.Слатина неизвестен  нeохраняем добро O 5MM 3MM O 5MM 3MM
2 с.Враняк Б.Слатина частна нeохраняем лошо 3MM M 3MM M
3 с.Крушовица Мизия общ. Мизия нeохраняем добро O9 MMM 1M 5MM O9 MMM 1M 5MM
4 гр.Враца Враца "Фаустина Груп"ЕООД охраняем добро O73 MMM 18 185 O73 MMM 18 185
5 с.Пудрия Криводол неизвестен  нeохраняем лошо 5MM M 5MM M
6 с.Мраморен Враца частна кооп. нeохраняем лошо 5 MMM M 5 MMM M
7 с.Горно Пещене Враца неизвестен  нeохраняем лошо 3 MMM 4MM 3 MMM 4MM
8 с.Драшан Б.Слатина частна нeохраняем лошо 1 MMM M 1 MMM M

ОБЩО P14PMM O9P85 P14PMM O9P85

Забележки:  На всеки един ред от таблицата да се попълва информация само  за съответния склад.  В справката да фигурират всички  складове от предходната година, като се 
отбелязва че са освободени и санирани с 0 кг кол-ва ПРЗ.  При промяна на данни от таблицата да бъде отбелязано мястото и причината за промяната

Собственик охраняеми/ 
неохраняеми

добро/ 
лошоНаселено място

ликвидирани/ преместени  през 
текущата година Общо 

количество кг 
(литър)

№

Справка 4.7. Складове  за съхраняване на продукти за  растителна защита (ПРЗ)   

С известен 
произход

С неизвестен  
произход

в Б-Б  кубове в централизирани 
складове

Местоположение на складовете Състояние на складовете Количество на ПРЗ в кг (литър)

Община
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1 2 3 4
 60 броя Б-Б кубове 
 129 700 кг ПРЗ

1 РДНО – Оряхово Оряхово

Справка 4.8 Б-Б кубове и количествата ПРЗ (налични на територията на РИОСВ до текущата година)

№
Местоположение на Б-Б кубовете

Количество на ПРЗ в кг (литър)
ОбщинаНаселено място
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 „Вария” ЕООД-гр. 
Роман

планова 5 1 1 1

2
„Трейдрециклинг” 
ООД-площадка 
Козлодуй

планова 6

3 „Хидком” АД¹-
гр.Оряхово

планова 5

4
„Фериботен комплекс” 
АД¹-гр.Оряхово

планова 6

5 гр.Враца планова 5

6
“Акумитрейд”ЕООД 
гр.Враца

планова 5

7 „Центромет”АД¹-
Враца

планова 8

8 „Милин камък”АД-
Враца

планова 5

9 „Враца Старт”АД-
Враца

планова 6 1 1 1

10
„Чистота 
Балкани”ЕООД-
площадка Враца

планова 7

Основание за 
контрол

Условия в разрешителното 
за дейности с отпадъци

Предприети  мерки

Дадени предписания Административно наказателни мерки

Общ бр.

Съставени актове Издадени наказателни 
постановления

брой 

Справка 4.9. Контрол на условията на издадените разрешителни за дейностите с  отпадъци

нормативно 
основание

Влезли в 
сила

Обект на проверката 
/местонахождение/

Неизпълнен
и /брой/

Изпълнени 
/брой/

Изпълнени
/брой/

Неизпълнени 
/брой/

брой,лева

№
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11 „Енемона”АД¹-
Козлодуй

планова 6

12
„Атоменергостройпрог
рес”ЕАД¹-Козлодуй

планова 6

13 „Атоменергоремонт”Е
АД¹-Козлодуй

планова 6

14
“Булбрю БГ”ЕООД 
гр.Мездра

планова 6

15
ЕТ”Цветина”¹ 
гр.Мездра

планова 5

16
“АСК-БУЛ”ООД¹ 
гр.Мездра

планова 6

17
„Техарт комерс”ЕООД-
Мизия

планова 5

18 „Андонов”ООД-Мизия планова 5 1 1 1

19 „Ровотел Стийл” ООД-
Враца

планова 6

20 „Метал Транс 2005” 
ЕООД – Враца

планова 5

21
„Втори юни” АД – 
Враца

планова 5

22 „ПГ 2002” ЕООД – 
Враца

планова 5

23 „Акет Пласт” ООД¹ – 
Бяла Слатина

планова 6 1 1 1

24 „Гарант” АД¹ – Бяла 
Слатина

планова 6

25 „Белпред” АД¹ – Бяла 
Слатина

планова 5

26 “Екобулсорт” ЕАД-
база Враца

планова 5 1 1 1

27

ЕТ"Карина - Г. Генев", 
гр. Козлодуй, 
автоцентър и пункт за 
ГТП

планова 5
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28 “Металком 
инвест”ЕООД гр.Враца

планова 6

29 “Косаня”ЕООД гр.Бяла 
Слатина

планова 6

30
“Пировски”ООД 
гр.Мизия

планова 5 1 1 1

31
“Косаня”ЕООД 
гр.Мизия

планова 6

32
“АЕЦ-Козлодуй”ЕАД¹ 
гр.Козлодуй

планова 7

33 “Косаня”ЕООД 
гр.Козлодуй

планова 6

34
“Боди-М травъл”ООД¹ 
гр.Враца

планова 5

35 “Кастех БГ”ООД 
гр.Враца

планова 6

36

„Йордан Кръстителски-
Джордан 2001”ЕООД, 
гр.Враца

планова 7

37 „Хидротекс”ЕООД, 
гр.Мездра

планова 5

38 ЕТ „СИГ-В”, 
гр.Мездра

планова 5

39 „Технос”ООД, 
гр.Враца

планова 6

40 „Вега 03”ООД, 
гр.Враца

планова 6

41
„Ланд Метал”ЕООД, 
с.Зверино, общ.Мездра

планова 6

42
ЕТ”Рейсинг-
В.Цветкова” 
гр.Козлодуй

планова 5
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43
„Сплавметал”ООД, 
гр.Криводол

планова 5

44
„Адонис” ООД, 
гр.Криводол

планова 5

45 „Ранг 2000”, с.Попица
планова 5 1 1 1

46
„Ранг 2000”, гр.Бяла 
Слатина

планова 5 1 1 1

47
„Атамар”ЕООД¹, 
с.Паволче 

планова 5

48  „Перла Сервиз Плюс” 
ЕООД, гр.Враца

планова 5

49
„Нова Пластима” ООД, 
гр.Враца

планова 5

50
 „Ровотел Стийл” ООД, 
гр.Враца

планова 6

51
 „ЛМ-21” ЕООД, 
гр.Враца

планова 5 1 1 1

52
ЕТ „Г.Костов 2004”, 
гр.Враца

планова 5

53
„Специал Ауто” 
ЕООД¹, гр.Бяла 
Слатина

планова 6

54 „Мадметал 97” ЕООД, 
гр.Бяла Слатина

планова 6

55
„Кармобил” ЕООД, 
гр.Враца

планова 5

56
„АЖМ-Груп” 
ЕООД,гр.Враца

планова 6

57
ЕТ „Авто Ойлс-
П.Петков”,гр.Враца

планова 5

58
„Чех Пласт” ООД, 
гр.Враца

планова 5
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59
„България 
Интернешънъл 2010” 
ЕООД, гр.Враца

планова 5

60
„Никсметал 
Груп”ЕООД, 
гр.Мездра

планова 6

61 „Хефти Металс” 
ЕООД, база гр.Мездра

планова 6

62 СД „Тостор”-площадка 
с.Руска Бела

планова 5 1 1 1 1 Нарушен 
чл.166, т.3 от
ЗООС

2000 лв. да

63
ЕТ „Цвети-Георги 
Петков 2007”, 
гр.Мездра

планова 6

64
„Косаня”ЕООД-
площадка гр.Враца

планова 6

65 „Гео Метал 
Трейд”ЕООД, гр.Враца

планова 5 1 1 1

66 „БДМ-Аутогруп”ООД, 
гр.Враца

планова 5

67
„ИВД Ауто”ЕООД, 
гр.Враца

планова 5

68 РТР-ООД, гр.Враца планова 5

69
"Автобусни превози - 
98" АД¹, гр. Враца, 
обл. Враца

планова 5

70 „Вин” ООД, гр.Враца планова 6

71
„Българска леярна” 
ООД, гр.Враца

планова 6

Общо: 71бр
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Справка 4.1M. Осъществен контрол по прилагане на разпоредбите на закона за управление за отпадъците (ЗОУ)

1 2 3 4 5 6 11 12

1 Входно – изходните пътища 
на гр. Бяла Слатина 1

2 Закрито ГДБО – гр. Бяла 
Слатина 3 2

3 Пътища на територията на 
община Враца 1

4 Района на с.Търнак, 
общ.Бяла Слатина 1

5
„Данмар 2009” ЕООД, гр. 
Бяла Слатина 1

6
„Диди 01” ЕООД, гр. Бяла 
Слатина 1

7
ЕТ „Боклер”, гр. Бяла 
Слатина 1

8
„Ариел ТН” ЕООД, 
гр.Мездра 1

9
„Стройснаб” ООД, 
гр.Мездра 1

Приложени 
принудителни 

административ
ни мерки 
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10
„Хаджикостови” ООД, 
гр.Мездра 1

11
„Калето 2000” ЕООД, 
гр.Мездра 1

12
„Бургозоне” ЕООД¹, 
с.Лесковец 1 2

13
Района на  с. Кунино, 
община Роман 1

14
Входно – изходните пътища 
на гр. Роман 1

15
“Вария”ЕООД¹-база - 
гр.Роман /Ж/ 1

16
ЕТ „Теди-Т.Тодоров”-
гр.Враца 1

17
„Полинеза” ЕООД, гр.Враца

1

18
ЕТ „Пламен Петков”, 
гр.Враца 1

19
ЕТ „Пирин Вачев”, гр.Враца

1

20
Района на с.Добруша, 
общ.Криводол 1 1

21
„Блян” ЕООД-гр.Козлодуй

1

22
„Булком 2000 Инвест” ООД-
гр.Козлодуй 1

23
„Нови 08” ЕООД-гр.Мизия

1

24
„Фаворит Трейд” ЕООД-
гр.Козлодуй 1
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25
ЕТ „Иван Шунелски”-
гр.Козлодуй 1

26
ЕТ „Иван Георгиев-91”-
с.Гложене, общ.Козлодуй 1

27
ЕТ „Мимо-Д.Вълчев”-
гр.Мизия 1

28
ЕТ „Панацея-Г.Иванов”-
гр.Мизия 1

29
ЕТ“Цветогор-Цв.Горанов” 
гр.Враца 1

30
ЕТ“Младен Илиев” гр.Враца

1 1 1

31
ЕТ“Веселин Христов” 
гр.Враца 2 2

32
“Солей-2” ООД гр.Враца

2 1

33
“СВ-Феникс” ЕООД 
гр.Враца 1

34
”Феникс груп” ООД 
гр.Враца 1

35
„Трейдрециклинг” ООД-
площадка Козлодуй 1

36
”Стромет 2004”ООД 
гр.Козлодуй 1

37
“Търговия” ООД  
гр.Козлодуй 1

38
“Тушев комерс” ООД 
гр.Козлодуй 1 2
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39
ЕТ“Георги Петров“ 
гр.Криводол 1

40
ЕТ”Евис 2005”- гр.Криводол

1

41
ЕТ“Емил Георгиев-94” 
гр.Криводол 1

42
ПК“Септември” 
гр.Криводол 1

43
EТ”Габи-Гето Цветанов” 
гр.Роман 1

44
ЕТ”Павлинка Иванова” 
гр.Роман 1

45
”Кабелтрейд” ЕООД 
гр.Роман 1

46
”Европа-09” ЕООД гр.Роман

1

47 ”Волат” ООД гр.Роман 1

48
ЕТ”Слатина-Борис Василев” 
ООД гр.Роман 1

49

Района на с.Борован, 
общ.Борован

1 3 2 1

№
2-

73
-Х

Х
/0

9.
03

.2
01

2г
.

№
2-

73
-Х

Х
/2

1.
03

.2
01

2г

50
0 

лв
.

500 лв.

50
„Хидком” АД¹-гр.Оряхово

1

51
„Фериботен комплекс” АД¹-
гр.Оряхово 1
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52
„Агротехчаст” АД¹-
гр.Оряхово 1

53
„Изгрев” АД-гр.Оряхово

1

54
ЕТ“Тошко Тодоров”¹
гр.Враца 1 2 1

55
“Рибен свят”ЕООД
гр.Враца 1

56
ЕТ“А.Алипиев” гр.Враца 

1

57  “Наслада 02” ООД гр.Враца 1

58  “Ферит”ЕООД гр.Враца 1

59
Района на с.Хайредин, 
общ.Хайредин 1

60
Района на с.Манастирище, 
общ.Хайредин 1 2 2

61
Района на с.Рогозен, 
общ.Хайредин 1 2 1

62
Района на с.Бързина, 
общ.Хайредин 1

63
„Ню Текс” ЕАД¹-гр.Мездра

1 1 1

64
„Балкан Искър”АД¹-
гр.Мездра 1

65
„Техкерамик-М”ООД¹-
гр.Мездра 1

66 “Специал строй”ООД
гр.Б.Слатина 1
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67
 “Млада”ООД гр.Б.Слатина

1

68 “Гери с Мери” ЕООД 
гр.Б.Слатина 

1

69  “Комус”ЕООД гр.Враца 1

70  “Анди”ЕООД гр.Враца 1
71 “Равин”ЕООД гр.Враца 1

72 “Акумитрейд”ЕООД 
гр.Враца 1

73
„Центромет”АД¹-Враца

1

74
ЕТ „КАМ-Н. Стойков¹-
Враца 1

75
„Милин камък”АД-Враца

1

76 „Дани 1” ООД-Враца 1

77
„Враца Старт”АД-Враца

1 1

78
„Чистота Балкани”ЕООД-
площадка Враца 1

79 “Тушев комерс” ООД 
гр.Козлодуй

1

80
„Енемона”АД¹-Козлодуй

1

81
„Атоменергостройпрогрес”Е
АД¹-Козлодуй 1

82
„Атоменергоремонт”ЕАД¹-
Козлодуй 1
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83
„СИ АН 09”АД-с.Хърлец, 
общ.Козлодуй 1

84 ЕТ”Млечен пулс”¹ 
гр.Криводол

1 1 1

85 “Топила груп”ЕАД¹ 
с.Ракево, общ.Криводол

1 1 1

86

“Хаджийски и 
фамилия”ЕООД¹ 
с.Градешница,общ.Криводо
л

1

87
„Валмон”ООД-Криводол

1

88
„Таксел-ЛК”ЕООД-
Криводол 1

89
“Агро стил-06”ЕООД 
с.Градешница,общ.Криводо
л

1

90
“Била Б-я”ЕООД¹ гр.Враца

1

91
“Кауфланд Б-я”ЕООД¹ 
гр.Враца 1

92 “Максима  Б-я”ЕООД¹ 
гр.Враца

1

93
“Метал-Димитров 59”ЕООД 
гр.Враца 1

94 “Фрути 2010”ЕООД 
гр.Враца

1

95
“Деси 07”ЕООД гр.Враца

1

96 “Млечен рай 2”ООД¹ 
гр.Враца

1
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97 ЕТ”Любомир Йосифов” 
гр.Враца

1

98 ЕТ”Стефания-Ст.Бошнякова 
гр.Враца

1 1

99 “Булбрю БГ”ЕООД 
гр.Мездра

1

100
ЕТ”Цветина”¹ гр.Мездра

1 1 1

101
“АСК-БУЛ”ООД¹ гр.Мездра

1

102 “Тениди”ЕООД гр.Мездра 1

103 ЕТ”Ици-95” гр.Мездра 1

104 Землището на 
с.Липница,общ.Мизия

1 1 1

105
“Текон инвест”АД гр.Мизия

1

106 „Техарт комерс”ЕООД-
Мизия 1

107 „Андонов”ООД-Мизия 1

108 Землището на 
с.Крушовица,общ.Мизия 1

109 Землището на 
с.Софрониево,общ.Мизия 1 1 1

110
“Скът Мизия”АД¹ гр.Мизия

1

111
Землището на 
с.Войводово,общ.Мизия 1

112
Закрито градско депо-
гр.Мизия 1
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113 “Косаня”ЕООД-супермаркет 
гр.Мизия

2

114
ЕТ „М.М-Мирослав 
Лазаров” гр.Мизия 1

115
“ЕЛТТО”ООД гр.Козлодуй

1 1 1

116 “Скът Мизия”АД 
с.Селановци, общ.Оряхово

1

117 “ПДНГ”АД с.Селановци, 
общ.Оряхово

1

118
“Липтранс 67”ЕООД 
с.Липница, общ.Мизия 1

119
„Ровотел Стийл” ООД-
Враца 1

120
„Метал Транс 2005” ЕООД – 
Враца 1

121
„Втори юни” АД – Враца

1

122
„ПГ 2002” ЕООД – Враца

1

123
„Калееви” ООД – с. Рогозен

1

124
„Акет Пласт” ООД¹ – Бяла 
Слатина 1 1 1

125
„Гарант” АД¹ – Бяла 
Слатина 1

126
„Белпред” АД¹ – Бяла 
Слатина 1

127
Закрито градско депо – гр. 
Криводол 1 1 1
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128 ЕТ “Румен Гусев” 2 1

129
ЕТ “Цеко Стаменов”-Враца

1

130
ЕТ “Стефка Иванова”-Враца

1

131 “РУСИВ” ЕООД-Враца 1
132 ЕТ “Диди-94”-Враца 1

133
“Млечен рай-2” ООД¹ гр. 
Враца 1

134
ЕТ “Стефания-Ст. 
Бошнякова” Враца 1

135
ЕТ “Пепи Комерс”-гр. Враца

1

136
Валмон-Враца“ ООД-гр. 
Враца 1

137
ЕТ “Десислава Бонева”-
Враца 1

138 “Текон-Т” АД-Враца 1
139 СД “Арабика”-Враца 1

140
“Юнивърс Трейд” ООД-
Враца 1 1 1

141
ЕТ "Любомир Йосифов"- 
цех и магазин за разфасовка 
на боя

1

142
Землището на с.Пудрия, 
общ.Криводол 1

143
Землището на с.Голямо 
Бабино, общ.Криводол 1

144
“Елит Комерс” ООД-
Криводол 2
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145
ЕТ “Йордан Величков”¹ 
с.Зверино, общ.Мездра 1

146
“Людал-2012” ЕООД¹ 
с.Зверино, общ.Мездра 1 2 1

147
Землището на с.Главаци, 
общ.Криводол 1

148
Землището на с.Ботуня, 
общ.Криводол 1

149
“Екобулсорт” ЕАД-база 
Враца 3

150
“Георг-1” ЕООД-Враца

1

151
“Георг-2” ЕООД-Враца

1

152
ЕТ “Емил Рангелов”-Враца

1

153
Автоморга на Пламен 
Качовски-гр. Мездра 1

154
ЕТ “Трибали-Пл.Петков”-
Враца 1

155 “Дона-2009”-Враца 1 1

156
“М-трейдинг” ЕООД-Враца

1

157
ЕТ “Зоров-Св.Зорова” 
гр.Враца 1 1 1

158
ЕТ “Таня Първанова”-Враца

1
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159
ЕТ"Карина - Г. Генев", гр. 
Козлодуй, автоцентър и 
пункт за ГТП

1

160
ЕТ “Мями-Петър Филипов”-
с.Краводер, общ.Криводол 1

161
Имота на Кирил Димитров-
с.Пудрия 1

162

Района на главен път Е-79 
при с.Краводер, 
общ.Криводол

1 1

163 Района на с.Девене 1

164 Района на с.Паволче 2 1

165
Увеселителен парк 
“Приказка” в земл. На 
с.Паволче

2 1

166
ЕТ”ЖВИ-Г.Тонев” 
гр.Криводол 1

167

ЕТ”Апостолов-К-
Г.Апостолов” гр.Криводол 1

168
“Металком инвест”ЕООД 
гр.Враца 1

169
“Дани 2007”ЕООД 
с.Згориград 1

170 Района на с.Галиче , 
общ.Б.Слатина

1

171 Района на с.Търнава, 
общ.Б.Слатина 1

172
“Елти 95”ООД гр.Враца

1
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173
“Данаил Димитров-Дидо  
83”ЕООД гр.Враца 1

174 Района на с.Софрониево, 
общ.Мизия 

1

175 Района на с.Остров, 
общ.Оряхово 

1

176
ЕТ”Томи 91-3” гр.Оряхово

1

177
ЕТ”Скорпион 36” 
гр.Оряхово 1

178
“ТЕ-РА 09Ц”ЕООД 
гр.Оряхово 1

179
Района на с.Долни Вадин, 
общ.Оряхово 1

180
Района на с.Селановци, 
общ.Оряхово 1 1 1

181
Района на с.Горни Вадин, 
общ.Оряхово 1

182
“Пионер”АД гр.Бяла 
Слатина 1

183
“Папас мел” ЕАД гр.Бяла
Слатина 1

184
“Пени Маркет Б-я”ЕООД¹ 
гр.Бяла Слатина 1

185
“Косаня”ЕООД гр.Бяла 
Слатина 1

186 ЕТ “Цветко Чолашки” 
гр.Б.Слатина 1

187 “Юнион левъл”ЕООД 
гр.Бяла Слатина

1
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188
“Пировски”ООД гр.Мизия

1 2 1

189
“Косаня”ЕООД гр.Мизия

1 1 1

190 ГПСОВ¹-Враца 1 2

191
“АЕЦ-Козлодуй”ЕАД¹ 
гр.Козлодуй 1

192
“Абрис” ООД¹ гр.Враца

1

193
 “Валенса”ООД гр.Враца

1

194  “Бордо 03”ЕООД”  
гр.Враца

1

195
“Апе-2001”ООД с.Галиче, 
общ.Бяла Слатина 1

196
ФЗ”Милве”АД¹,с.Търнак,об
щ.Б.Слатина 1

197
ЕТ”ММ-М.Минов”¹, 
с.Търнак ,общ.Бяла Слатина 1

198 “Яйца и птици”АД¹ 
гр.Мизия

1

199
 ЕТ“Фолк 3”¹ 
с.Враняк,общ.Б.Слатина 1 1 1

200
“Житара”ООД гр.Враца

1

201
ЕТ”Генади 
Христов”гр.Враца 1
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202
“Селекта трейдинг”ЕООД 
гр.Враца 1

203
ЕТ”Шинто” с.Малорад, 
общ.Борован 1

204

“Д.Първанов”ЕООД¹ 
с.Малорад, общ.Борован 1

205

ЕТ”Биоген-Пл.Иванов” 
с.Малорад, общ.Борован

1 1 1

206
“Косаня”ЕООД гр.Козлодуй

1

207

Имота на ЗП-Миглена 
Величкова с.Краводер, 
общ.Криводол 1

208
“Симекс”ЕООД¹ 
гр.Криводол 1

209
“Строител-Криводол”ЕООД¹ 
гр.Криводол 1

210
“Вратица-Враца”АД¹ 
гр.Враца 1

211 “Хаджикостови” ООД 
гр.Мездра

1

212 ПК”Труд” гр.Мездра 1

213 ЕТ”Явор и Калина” 
гр.Мездра

1
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214 ЕТ”Леди-Таня Велчева” 
гр.Мездра

1

215 ЕТ”Химпа-Хр.Маринов” 
гр.Мездра

1

216
“Яйца и птици”¹ гр.Козлодуй

1

217
“Чикас”ООД¹ гр.Враца

1

218
“Бетон ЦВ”ООД гр.Враца

1

219
“Екопродукт Мегия”ЕООД¹ 
гр.Враца 1

220
“Химет 2000”ЕООД 
гр.Враца 1

221

Община-Роман

1

№
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222
“Боди-М травъл”ООД¹ 
гр.Враца 1

223
“Беана-Враца”ООД¹ 
гр.Враца 1

224
“Стал инвест”ЕООД 
гр.Роман 1
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225
“Вария”ЕООД¹ гр.Роман

1

226
“ВРЗ Вола”ЕАД¹ гр.Враца

1

227
“ВРЗ Вола Еко”ЕАД 
гр.Враца 1

228 “Софи”ООД¹ гр.Враца 1

229
“ЗММ Враца”АД¹ гр.Враца

1

230
“Кастех БГ”ООД гр.Враца

1

231

ЕТ„МИП-Г.Димитров”-
с.Бели Извор, община Враца

1 1

232
„Вето Маркет”ЕООД, Враца

1

233
„Лалов и Вачев”ЕООД, 
Враца 1

234
„Тошев М 63”ЕООД¹, Враца

1

235
„СТ-Ауто”ООД, гр.Враца-
кв.Бистрец 1

236

„Йордан Кръстителски-
Джордан 2001”ЕООД, 
гр.Враца

1 2

237 Района на гр.Мездра 1 2 2

238 „Хидротекс”ЕООД, 
гр.Мездра 1
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239 ЕТ „СИГ-В”, гр.Мездра 1

240 „Ритлите 97”АД, гр.Мездра 1

241 „Технос”ООД, гр.Враца 1
242 „Вега 03”ООД, гр.Враца 1
243 ЕТ”Люси турс” гр.Враца 1

244 “Пепита-М”ЕООД гр.Враца 1

245 “Йонаси”ООД гр.Враца 1 2 1
246 “Дамянов” ООД гр.Враца 1

247 “Маги Динкова”ЕООД  
гр.Враца 1

248
ЕТ“Ралица-бизнес 99” 
гр.Враца 1

249 ЕТ”Валентина Ганчовска” 
гр.Враца 1

250
 “Гео сет-МХ”ЕООД 
гр.Враца 1

251 ЕТ”Божидар” гр.Враца 1

252 “Цветна радост”ООД 
гр.Враца 1

253 “Пепелина 2008” ООД 
гр.Враца 1

254  “Венто БГ”ЕООД гр.Враца 1

255 ЕТ”Цено Петров” гр.Враца 1

256 ЕТ“Симиком”гр.Враца 1

257 „Ланд Метал”ЕООД, 
с.Зверино, общ.Мездра 1

258 „Вархим”ЕООД, гара 
Черепиш, община Мездра 1

259
Района на депо за 
строителни отпадъци, 
кв.Бистрец, гр.Враца

1
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260 ПП“Врачански  балкан” 
гр.Враца 2 1

261
ЕТ“Огнян 
Тодоров”с.Згориград, 
общ.Враца

1 1 1

262 ”Кампино”ООД гр.Враца 1
263 “Диана 94”ЕООД гр.Враца 1

264
”Лана мел” гр.Мездра

1 1

265 СД“Дигант”гр.Враца 1

266

„Агростил 2003”ЕООД, 
гр.Бяла Слатина

1
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267 “Премиер ТМ” ООД 
гр.Враца 1

268
“Унитрейд 2011”ООД 
гр.Козлодуй 1

269

ЕТ”Рейсинг-В.Цветкова” 
гр.Козлодуй 1

270
Района на с.Горно Пещене

1

271
Смесен магазин с.Горно 
Пещене 1

272
Смесен магазин с.Тишевица

1

273
Хранителен магазин 
с.Мраморен 1
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274 Района на с.Баница 1
275 Района на с.Мраморен 1
276 Района на с.Бързина 1
277 Района на с.Хайредин 1
278 „Надин Транс”ЕООД 1
279 МБАЛ-Мездра 1
280 СБДПЛРВБ-Мездра 1

281 Хран.магазин с.Ракево

282
„Сплавметал”ООД, 
гр.Криводол 1

283 ЕТ”И.Евтимова”-
минимаркет, гр.Криводол

1

284 „Адонис” ООД, гр.Криводол 1

285 „Ранг 2000”, с.Попица 1 2 1

286 „Ранг 2000”, гр.Бяла 
Слатина

1 2 1

287 „Дубъл и Ко” ООД, гр.Враца 1

288 местност„Лъката”,стоп.двор 
на с.Зверино

1

289 „Атамар”ЕООД¹, с.Паволче 1 1 1

290 „Авто Елит 2008”ЕООД, 
с.Паволче, община Враца

1

291 „Екотайър” ООД 1

292 „Сорт Ресурс” ЕООД, 
гр.Враца

1
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293  „Гамс Стрейт” ЕООД, 
гр.Враца 1

294
 „Перла Сервиз Плюс” 
ЕООД, гр.Враца 1

295
„Нова Пластима” ООД, 
гр.Враца 1

296  „Ровотел Стийл” ООД, 
гр.Враца

1 1

297  „ЛМ-21” ЕООД, гр.Враца 1 1 2

298 Автоморга на Пламен 
Качовски

1

299

Имота на Митко Лазаров, 
с.Търнак

1 1
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300
„Алфа Комерс”ООД, 
хранителен магазин,  
с.Борован

1

301 ЕТ „Красимир Врачовски”, 
хранителен магазин,  
с.Борован

1

302
Хран.магазин на ЕТ”Никос-
Костадина Петрова”, 
с.Девене

1

303
Района на с.Три кладенци

1
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304 Смесен магазин на 
ЕТ”Кирчо Петров”, с.Чирен

1

305 Района на с.Чирен 1

306

Тошко Орловски, гр.Враца

1 1
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307 ЕТ „Г.Костов 2004”, 
гр.Враца

1

308 „Специал Ауто” ЕООД¹, 
гр.Бяла Слатина

1

309
„Мадметал 97” ЕООД, 
гр.Бяла Слатина 1

310

РДНО-Враца, Мездра

1
№
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311 Района на с.Зверино 1

312 „Рая-Трейд 2006” ЕООД-
хран.магазин, с.Елисейна

1

313 Района на с.Ребърково 1
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314 „Полимекс”-смесен магазин, 
с.Ребърково

1

315 Района на с.Елисейна 1

316 Района на с.Попица 1 2 1
317 Района на с.Бъркачево 1 2 1
318 Района на с.Габаре 1 1 1
319 Района на с.Драшан 1
320 Района на с.Дърманци 2 1

321 „Сирена ДД” ООД,гр.Враца 1

322 „Р.Б.О.” ЕООД, гр.Враца 1

323
„Чимбидиум” ЕООД, 
гр.Враца 1 1 1

324 „Враца Стил” АД, гр.Враца 1 1 1

325
„Кармобил” ЕООД¹, 
гр.Враца 1

326 „Орбита” ООД¹, гр.Враца 1 1 1

327 Района на с.Ракево 1 1 2

328 „Ивагус” ЕООД¹, гр.Враца 1 2 1

329
„Ми-Пет” ООД, гр.Враца

1 1

330
Района на с.Градешница

1

331 Района на с.Згориград 1
332 РДНО¹-Оряхово 1
333 Района на с.Лесура 1
334 Района на с.Галатин 1 1 1
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335
„Олива инвест” 
ЕООД,гр.Мездра 1

336
„АЖМ-Груп” 
ЕООД,гр.Враца 1

337 ЕТ „Авто Ойлс-
П.Петков”,гр.Враца

1

338
„ТиМАРК” ЕООД, гр.Враца

1

339
„Чех Пласт” ООД, гр.Враца

1

340 ЕТ „Надя Гладнишка”, 
гр.Враца

1

341 „България Интернешънъл 
2010” ЕООД, гр.Враца

1

342

"Дан Стел" ООД¹ - 
производство на дървени 
стърготини за опушване на 
месни продукти, с. Зверино, 
общ. Мездра, обл. Враца

1 1

343 Района на с.Краводер 1 1 1

344 „Мила ПИ” ЕООД 1

345 „Никсметал Груп”ЕООД, 
гр.Мездра

1

346 „Хефти Металс” ЕООД, база 
гр.Мездра 1

347 СЕ „Борднетце-България” 
ЕООД, гр.Мездра

1

158



348
„Ариел ТН”ЕООД, 
гр.Мездра 1

349 „Кастра Мартис”ООД, 
гр.Мездра

1

350 „Пени Маркет 
България”ЕООД¹

1

351 „Лидл България”ЕООД енд 
Ко¹, гр.Козлодуй

1

352 „Косаня”ЕООД-Мизия, Бяла 
Слатина

1

353 „Балекс Ресайклинг”ЕООД, 
гр.Враца

1

354 „Текон Т”АД, гр.Оряхово 1
355 „Василеви”, гр.Оряхово 1

356
ЕТ „Алекс-Мирена 
Къдриева”, гр.Оряхово 1

357
ЕТ „Росица Рашкова-
Данрос”, гр.Оряхово 1

358 Района на с.Соколаре 1 1 1
359 Района на с.Комарево 1 1 1
360 ЕТ „Браз”, гр.Оряхово 1 1 1

361

СД „Тостор”-площадка 
с.Руска Бела

2 2 1
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362 ЕТ „Цвети-Георги Петков 
2007”, гр.Мездра

1 1 1

363
Стопански двор с.Зверино

1

364 Района на с.Люти дол 1

365 ЕТ „Зорница-Митко Попов”, 
гр.Козлодуй

1

366 „Азурит инвест”ЕООД, 
гр.Козлодуй

1

367
„Вимдекс”ЕООД, 
гр.Козлодуй 1

368
ПК „Козлодуйски брег”, 
гр.Козлодуй 1

369
„Косаня”ЕООД-площадка 
гр.Враца 1

370 ЕТ „Орион Делта-
В.Петров”, с.Хърлец

1

371
Района на с.Камено поле

1

372 Района на с.Радовене 1

373
„Европа 09”ЕООД, гр.Роман

1

374
СД „Русил-Борисова-
Борисов”, гр.Козлодуй 1

375
„Галакси 
Плаза”ЕООД,гр.Враца 1

376
„Лидл България”ЕООД¹, 
гр.Враца 1

377
„Пени Маркет”¹, гр.Враца, 
ж.к. „Дъбника” 1
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378
Хр.магазин „Риц”, гр.Враца

1

379
„1001 стоки”, гр.Враца

1

380 „Валмон-Враца”ООД, 
гр.Враца

1

381 „Домашен майстор”, 
гр.Враца

1

382 Супермаркет „Дъбника”, 
гр.Враца

1

383 Магазин”9,99” за дрехи, 
гр.Враца

1

384 „Домашен майстор”, 
гр.Криводол

1

385
„Цено Спасов 2009”ЕООД, 
хр.магазин, гр.Криводол

1

386 ЕТ „Емил Георгиев-94”-
хр.магазин, гр.Криводол

1

387 „Таксел-ЛК”ЕООД-
хр.магазин, гр.Криводол

1

388 Магазин „Ивани”, 
гр.Криводол

1

389 Района на с.Малорад 1 1 1

390 Консорциум „Агробизнес” 
АД, Клон Мелница Враца

1
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391 „Химремонтстрой Враца-
БГ”ЕООД, гр.Враца

1

392
„Петрова”ООД, гр.Враца

1

393 „Валмон Враца”ООД, 
гр.Враца

1

394 „Йонидор”ООД, гр.Враца 1

395 „Гео Метал Трейд”ЕООД, 
гр.Враца

1 1 3

396 „БДМ-Аутогруп”ООД, 
гр.Враца

1

397 „ИВД Ауто”ЕООД, гр.Враца 1

398 Района на с.Сираково 1

399 Района на с.Добролево 1 1 1
400 Района на с.Нивянин 1

401 „ДМ България”ЕООД, 
гр.Враца

1 1 1

402 „ЗиК”ООД, гр.Враца 1

403
Частен имот собственост на 
ЕТ „Ориен-92-Ивко 
Руняшки”, с.Селановци

1

404 ПК „Пчела”-хран.магазин 
с.Селановци

1
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405 „Текон-Т” АД-хран.магазин 
с.Селановци

1

406 ЕТ „Стели-Сергей Станев”-
хран. Магазин в гр.Враца

1

407
ЕТ „Мариана Кънова ЕМ-
95”-смесен магазин в 
гр.Враца

1

408 Района на с.Курново 1

409 Района на с.Синьо бърдо 1

410 Района на с.Струпец 1

411

„Булнед” ЕООД-цех за 
обработка на 
скалнооблицовъчни 
материали, гр.Враца

1

412
„Рефан”-магазин, гр.Враца

1

413 „Първи петли”-магазин, 
гр.Враца

1

414 ЕТ „Митко Стоянов”-
магазин, гр.Враца

1

415 „Маргарита”-магазин, 
гр.Враца

1

416 „Кал и вода” ЕООД-магазин, 
гр.Враца

1

417 „Липненски”-магазин, 
гр.Враца

1

418 Частен имот в с.Борован 1 1
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419 Магазин за хр. стоки на ПК 
„Орач”, с.Борован

1

420 ЕТ „Крум Петров-05”, 
гр.Враца

1

421 РТР-ООД, гр.Враца 1

422 „Булпласт –М” ЕООД, 
гр.Враца

1

423
„Елит Комерс” ООД, 
гр.Враца 1

424
„Централкомерс-61” ЕООД-
цех за преработка на месо в 
с.Моравица

1 1 1

425
„Цимис” ООД-цех за 
производство на захарни 
изделия, с.Моравица

1

426
Магазин за цигари, гр.Враца

1

427 ЕТ „Зайка-Ци-Любомир 
Младенов”-гр.Враца

1

428 ЕТ „Ива-Цвет-Снежана 
Христова”, гр.Враца

1

429 „Диди 01” ЕООД, гр.Бяла 
Слатина

1

430
ЕТ „Галактика 63 
А.Цветанов”, гр.Бяла 
Слатина

1

431

"Тролейбусен транспорт" 
ЕОД, гр. Враца, обл. Враца 1
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432 "Автобусни превози - 98" 
АД¹, гр. Враца, обл. Враца 1

433
„Скай клуб” ООД, 
с.Типченица 1

434
„Екстази Фешън”-магазин за 
дрехи, гр.Враца 1

435
„Марая”-магазин за дрехи, 
гр.Враца 1

436
Магазин за дрехи, гр.Враца

1

437 Магазин за храни и напитки, 
гр.Враца

1

438 „Голдън Нутс” ООД, 
гр.Враца

1

439 „Вин” ООД, гр.Враца 2

440
„Българска леярна” ООД, 
гр.Враца 1

441
ЕТ „Крас-Красимир Вълчев”-
супермаркет, гр.Бяла 
Слатина

1

442
„Валентино 04”ООД-
хран.магазин, гр.Бяла 
Слатина

1

443
ЕТ „Брънчев 91-Стефан 
Брънчев”-хран.магазин, 
гр.Бяла Слатина

1

444
„Диди-Стефи” ЕООД-
супермаркет, гр.Бяла 
Слатина

1

445
„К Авточасти” ООД- ИП за 
изграждане на площадка за 
ИУМПС, гр.Враца

1
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446
„Екобулпак” АД-ИП за 
изграждане на инсталация за 
предварително третиране на 
отпадъци, гр.Враца

1

Общо: O69 O61 8M O
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Ре
гл

ам
ен

т 
PP

8/
9T

 EC
IT

E
p)

др
уг

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 защитени 
територии 27 45 0 2 0 1 0 0 0 0 1 х х 0 0 х 0 0 2 2

2 защитени зони 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х 0 0 x 0 0 0 0

3 вековни  дървета 150 35 0 1 х 0 х х х х х х х х х х 0 х 0 0

4 зоологически 
градини 0 0 0 0 x х х х х х х х х 0 х 0 0 х 0 0

5 ботанически 
градини 0 0 0 0 x х х х х х х х х х 0 0 0 х 0 0

6 зоомагазини 6 6 0 0 х х х х х х х х х 0 х 0 0 х 0 0

7 пазари, 
магазини 0 0 0 0 х х х х х х х х 0 0 0 0 0 х 0 0
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П
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5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Справка 5.1.

Извършени 
проверки-брой Видове нарушения - брой

из
да

де
ни

 П
А

М
-б

ро
й
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8
лаборатории за 
препариране и 
хербаризиране 0 0 0 0 х х х х х х х х 0 0 0 0 0 х 0 0

9 гранични 
пунктове 0 0 0 0 х х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

10 есетрови 
стопанства 0 0 0 0 x х х х 0 х х х х 0 х 0 0 х 0 0

11 Колекции и 
изложби 0 0 0 0 х х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

12

изкупвателни 
пунктове и 

хладилни бази за 
охлюви 32 26 0 0 х х х х х х х х х х х х 0 х 0 0

13

билкозаготвител
ни пунктове, 

складове, 
хладилни бази 22 22 0 0 х х х х х х х х 0 х 0 0 0 х 0 0

14 Общини, ДГС, 
ДЛС 13 13 0 0 х х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

15

 регистрирани 
помещения,  
лицензирани 

лаборатории и 
други, опитни 
полета (ГМО)

0 2 0 0 х х х х х х х х х х х х 0 0 0 0

16 Други
Общо 280 177 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2

-в колона 3 се попълва общия брой на подлежащите на проверка обекти /по видове, редове 1-16/ в териториалния обхват на РИОСВ;
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-в колона 4 се попълва общия брой на реално извършените проверки от заложените в годишният план в съответните обекти на проверка, посочени в редове 1-15;
- в колона 5 се попълва общия брой на проверките по изпълнение на дадени предписания в съответните обекти на проверка ; 
- в колона 6 се попълва общия брой на проверките, извършени по сигнали и жалби и по други причини в съответните обекти на проверка;
-всички други проверки, извън обектите в редове 1-15 се попълват в ред 16;

- на редове 1 и 2 в колона 14 се посочват установените нарушения на условия от решения за ОС, ОВОС и ЕО;

-в колони от 7 до 19 се попълват и констатираните нарушения с неизвестен нарушител.

-на ред 3 в колона 8 се посочват случаите на отсечено, а в колона 19 на увредено вековно дърво;

- на ред 15, в колона 19 се попълват проверките свързани с регистрираните помещения, лицензираните лаборатории и опитни полета за ГМО;

-в колона 23, срещу всеки ред може да се дават пояснения/информация за по-съществени случаи, свързани с:
незаконно строителство в ЗТ или ЗЗ;
нарушения на въведени режими в ЗТ или ЗЗ;
нарушения по защитени растения и животни;
нарушения по внос, износ/търговия по CITES, респ. Регл. 338;
издадени ПАМ;
отменени НП и причините за това /когато издадените НП не съответстват на влезлите в сила/
пояснения колко от констатираните нарушения са с неизвестен нарушител и др.

-на ред 16 в колона 7 се попълва общия брой на установено строителство без процедура по ОВОС/ОС, а в колона 14 нарушения на условия в решения по ОВОС/ЕО и/или 
ОС, за ИП, ППП извън границите на ЗТ и ЗЗ;

-на редове 1 и 2 в колони 7 – 12 се попълва броя на установени нарушения на визираните режими, въведени със заповедите за обявяване на ЗТ и ЗЗ, вкл. установено 
строителство /колона 7/ без процедура по ОВОС/ОС, в случаите на липса на забрана за строителство в ЗТ или ЗЗ;
-на редове 1 и 2 в колона 13 се попълва броя на всички други нарушения на режими /т.е. извън визираните в колони 7-12/ в ЗТ и ЗЗ, въведени със ЗЗТ, ЗБР, заповеди за 
обявяване или планове за управление. 

-на редове 1 и 2 в колони 16 и 17 се попълва броя на нарушения спрямо защитени растения и животни в ЗТ или ЗЗ, независимо, че обикновено това не са нарушения на 
режими на ЗТ и ЗЗ, а са нарушения на забрани по ЗБР. Нарушенията свързани със защитени растения и защитени животни установени извън редове 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13 и 14 се отбелязват в ред 16 колони 16 и 17;

-когато ЗТ и ЗЗ се припокриват, констатираното нарушение на режим се посочва в ред 1 или 2 в зависимост от това чий режим е нарушен- на ЗТ или ЗЗ. Когато и режимите 
се припокриват, нарушението се посочва в ред 1 или 2 в зависимост от това, по кой закон е санкционирано нарушението – по ЗЗТ или по ЗБР. Същото се отнася и по 
отношение налагането на ПАМ. Когато нарушението е спрямо защитени видове, т.е. по ЗБР, е без значение на кой ред /1 или 2/ ще се отнесе нарушението в колони 16 и 17;

-на ред 9 в колони 16 и 17 се попълват нарушения, свързани само с незаконен износ на екземпляри от защитени видове, а в колона 18 всички останали нарушения по внос, 
износ и т.н. с други видове по CITES;

- на ред 14, колона 19 се посочват нарушенията за неспазване предвижданията на планови документи, като раздел "Лечебни растения към Лесоустройствените проекти и 
Общинските програми за опазване на околната среда;
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В 
защитен
и зони

В 
близо
ст до 
защи
тени 
зони

Да се 
извър

ши

Да не 
се 

извър
ши съ
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а

Н
е 
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Има 
вероя
тност

Няма 
вероятност

съ
гл

ас
ув

а

Н
е 

съ
гл

ас
ув

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

„Възстановяване 
проводимостта на р. 
Скът в границите на 
регулацията на с. 
Крушовица, общ. 
Мизия”

Мизия Крушовиц
а

р. Скът в 
регулацията на 

селото

BGMMMMRM
8

№ M1-
ОС/1P.M6.OM
1Oг

2

„Изграждане на 
параклис „Св. Свмчк. 
Киприян, Епископ 
Картагенски”

Роман Кунино MMMRM1 O.1MR BGMMM1M1
4

№ MO-
ОС/14.M6.OM
1Oг

3

„Изграждане на склад 
за съхранение на 
дървен материал в  
п.и.1OOR9.RO.R1, 
местност “Чудна” по 
КВС в землището на 
гр. Враца, общ. Враца”

Враца Враца 1OOR9.RO.R1 1.P48 BGMMMM16
6

№ MP-
ОС/M6.MT.OM
1Oг

№ и вид на 
решение за 
преценка 

вероятната 
степен на 

№ и вид на 
решение по 

ОС

П
ло

щ
 Eд

ка
)

Наименование 
и код на 

засегнатите 
защитени зони

№ и вид на 
решение за 
преценка 

необходимост
та от 

№ и вид на 
решение по 

ОВОС/ 
становище 

по ЕО

Справка 5.O.

Характеристика на 
ППП/ИП Eбр.)№

Местоположение Издадени решения по 
съвместена процедура

Издадени решения по 
самостоятелна процедура

№ и 
основание 

на решение 
за 

прекратява
не EЗООС и/ 

или ЗБР)об
щ

ин
а

зе
м

ли
щ

е

№
 н

а 
им

от
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4

“Разширяване на 
„Долна вада” на МВЕЦ 
„Кунино” в поземлени 
имоти  №№ 191 MMR, 
191 MM6, 191 MM9, 
191 M1M, 191 M11, 
191 M1O, M6M M6O, 
M6O M4O, MMM P19 и 
MMM P4P в землището на 
с. Кунино, общ. Роман, 
обл. Враца

Роман Кунино

191 MMR, 
191 MM6, 
191 MM9, 
191 M1M, 
191 M11, 
191 M1O, M6M 
M6O, M6O M4O, 
MMM P19 и 
MMM P4P 

BGMMM1M1
4

№ M4-
ОС/P1.MT.OM
1Oг

5

„Изграждане на 
Учебно-
възстановителен 
център към МВЕЦ 
„Кунино” 

Роман Кунино MMM919 1.RRT BGMMM1M1
4

№ MR-
ОС/MP.M8.OM
1Oг

6 „Добив на пясък от 
река Дунав” Оряхово Лесковец

от км. 6TO,OMM 
до км. 6TO,4MM 
на р. Дунав, на 

остров 
Есперанто, в 

землището на с. 
Лесковец, общ. 

Оряхово

O.MMM BGMMMMPP
4

Реш. № M6-
ОС/19.M9.OM
1Oг

7
„Изграждане на 
нискоетажна 
еднофамилна къща

Враца Згориград  M16M1M 1.T89 BGMMMM16
6

№ MT-
ОС/MR.1M.OM
1Oг

8

Добив на речна 
баластра от 
динамичния нанос на 
река Искър 

Мездра Брусен MMMMR8 OT.P64

№ ВР-
M1-
ПР/1P.
M1.OM1
2г
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9

Добив на речна 
баластра от 
динамичния нанос на 
река Искър 

Мездра Елисейна MMM941 6.1R8

№ ВР-
MO-
ПР/OT.
M1.OM1
2г

10

Интегриран 
инвестиционен проект 
във водния сектор на 
гр. Бяла Слатина

Бяла 
Слатина

Бяла 
Слатина 1M1MP6

№ ВР-
MP-
ПР/OT.
M1.OM1
2г

11

Изграждане на мандра 
към ферма за 
отглеждане на PM бр. 
крави

Враца Три 
кладенци MOTMPR P.PP9

№ ВР-
M4-
ПР/1T.
MO.OM1
2г

12
Изграждане на 
бензиностанция, мотел 
и паркинг

Криводол Краводер M18MRO R.MMM

№ ВР-
MR-
ПР/O4.
MO.OM1
2г

13

 Изземване на наносни 
отложения до 1R MMM 
куб.м. годишно от 
воден обект р. Искър в 
участък с начало PMM м 
северно от устието на 
р. Габровница и край-
моста над р. Искър по 
пътя свързващ с. 
Елисейна със с. 
Гбаровница, общ. 
Мездра

Мездра Елисейна MMM9P6 BGMMMM16
6

ВР-В-1-
П/OM1Oг за 
прекратяване 
на 
процедурата 
на основание 
чл. Oа от 
Наредбата за 
ОВОС и 
чл.R6, ал. O 
от АПК

14

Изграждане на 
въздушен ел.провод 
към цех за 
производство на 
амонити

Враца Лиляче M91MOM

№ ВР-
M6-
ПР/OP.
MP.OM1
2г
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15

Изграждане на 
пречиствателна 
станция за отпадъчни 
води, канализационна 
мрежа и съпътстващата 
я водопроводна мрежа 
на територията на гр. 
Мизия

Мизия Мизия MRMM1O

№ ВР-
MT-
ПР/PM.
MP.OM1
2г

16

Допълване на дейност 
за разкомплектоване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 
средства към 
съществуваща 
площадка, на която се 
извършва събиране, 
временно съхранение и 
транспортиране на 
отпадъци от черни и 
цветни метали

Мездра Мездра 1844, кв.1M1 O.99R

№ ВР-
M8-
ПР/11.
M4.OM1
2г

17

Изместване на част от 
въздушен 
електропровод 
"Криводол OM кV" по 
чл.TP, ал. 1 от ЗУТ

Криводол Криводол УПИ I-16TI 
кв.64

ВР-M9-
ПР/1O.
M4.OM1
2г
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18

 Разкриване на 
площадка за 
изкупуване и временно 
съхранение на 
отпадъци от черни и 
цветни метали, 
събиране и временно 
съхраняване на излезли 
от употреба моторни 
превозни средства, и на 
негодни за употреба 
батерии и акумулатори.

Козлодуй Козлодуй PTT98.RMT.ROO O.4R8

№ ВР-
1M-
ПР/OR.
M4.OM1
2г

19 Изграждане на 
овцеферма в с. Струпец Роман Струпец MORM14 RO.4RP

№ ВР-
11-
ПР/MT.
MR.OM1
2г

20
Изграждане на 
овчарник за ORM броя 
животни

Борован Малорад кв.OOб, УПИ 1 R.1MO

№ ВР-
1O-
ПР/M8.
MR.OM1

21

Изграждане на 
птицеферма с 
алтернативна система 
за отглеждане на 
кокошки носачки

Борован Добролев
о MTTMM1 O.649

№ ВР-
1P-
ПР/1T.
MR.OM1
2г

22

Изграждане на 
сондажен кладенец за 
производствени нужди 
на цех за 
предварително 
третиране и 
рециклиране на 
пластмаса

Бяла 
Слатина

Бяла 
Слатина RM1.4, кв. V-X

№ ВР-
14-
ПР/1T.
MR.OM1
2г
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23

Обособяване на нов 
гробищен парк в с. 
Гложене, общ. 
Козлодуй

Козлодуй Гложене 4P1MM4 PM.R14

№ ВР-
1R-
ПР/14.
M6.OM1
2г

24

Подобряване 
свойствата и 
оползотворяване на 
месокостно брашно с 
цел получаване 
подобрители за почви

Мизия Мизия 48M4P.O9M.P8.1

№ ВР-
16-
ПР/14.
M6.OM1
2г

25

Изграждане на 
предприятие за 
преработка и 
консервиране на 
плодове и зеленчуци 
чрез преустройство на 
съществуваща сграда и 
пристройка

Оряхово Селановц
и 964MOP 8.MM8

ВР-1T-
ПР/1O.
MT.OM1
2г

26

Разкриване на 
площадка за 
изкупуване и временно 
съхранение на 
отпадъци от черни и 
цветни метали, 
събиране, временно 
съхраняване и 
разкомплектоване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 
средства, на негодни за 
употреба батерии и 
акумулатори и излязло 
от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване.

Враца Враца 1OOR9.1MM8.11 T.POO

№ ВР-
18-
ПР/1O.
MT.OM1
2г
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27

Промишлено 
риборазвъждане, 
аквакултури и 
дейности свързани с 
тях

Мездра Върбешни
ца MMM168 OOR.MMM

№ ВР-
19-
ПР/19.
MT.OM1
2г

28
Изграждане на спортна 
зала в УПИ, кв. 6M, гр. 
Оряхово

Оряхово Оряхово УПИ, кв. 6M 1.M69

№ ВР-
OM-
ПР/16.
M8.OM1
2г

29

Изграждане на 
фуражно стопанство за 
1OM броя крави и 
помещение за 
отглеждане на телета

Мездра Горна 
Кремена MMM16T 1.MMM

№ ВР-
O1-
ПР/16.
M8.OM1
2г

30

Изграждане на 
кравеферма за 
отглеждане на RM броя 
крави

Враца Лиляче OM4MM1 R.M1P

№ ВР-
OO-
ПР/18.
M9.OM1
2г

31

„Изграждане на второ 
захранване на гр. 
Оряхово от 
съществуващата 
въздушна линия EВЛ) 
OOM kV „Дунав” до 
подстанция „Оряхово” 
11M/OM kV по ново 
трасе с дължина O 88R 
метра минаващо през 
землището на гр. 
Оряхово”

Оряхово Оряхово

MO4MM6, MO4MM8, 
MO8MT6, MO9M1T, 
MOPMM4, MPTMMO, 
41PMM1, 414MM1, 
414MMO, MROMO8, 
MROM1P, MMM14P 

O 88R м 
дължин
а на 
трасето

№ ВР-
OP-
ПР/OM1
O от 
1O.1M.O
M1O 

175



32

”Засаждане на бяла 
акация за производство 
на биомаса върху 
изоставени и пустеещи 
земеделски земи в 
района на община 
Оряхово”,

Оряхово
Оряхово и 
Селановц

и

MMMP8O, MMMP8P, 
MMM449, MMMP8M, 
MMMP8R, MMRMMO 
в земл. Оряхово 
и MMM184, 
MMMPMP, MMMP16, 
MMMP81 в земл. 
Селановци

1 
184.11P

№ ВР-
O4-
ПР/OM1
O 

33

Подробен устройствен 
план /ПУП/- План за 
регулация и 
застрояване /ПРЗ/   за 
/ПИ № PTT98.6OR.RR в 
местност "кв. Янтра" 
землище гр. Козлодуй, 
общ. Козлодуй за 
изграждане на 
фотоволтаична 
централа с мощност O 
МWр.

Козлодуй Козлодуй PTT98.6OR.RR PM.M8R

ВР-M1-
ЕО/M9.
M4.OM1
2г

34

Програма за 
управление на 
отпадъците на община 
Криводол за периода O-
1O-OM1Rг

Криводол Криводол

ВР-MO-
ЕО/OM.
M6.OM1
2г
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Подробен устройствен 
план /ПУП/- План за 
регулация и 
застрояване /ПРЗ/   и 
Парцеларен план /ПП/ 
за  изграждане на 
фотоволтаична 
централа с мощност O,R 
МWр в поземлен имот 
№ MMM6O9, с площ 
T1.P86 дка в 
местността Край 
село,землище с. 
Камено поле, община 
Роман, обл. Враца .

Роман Камено 
поле MMM6O9 T1.P86 BGMMM1M1

4

ВР-1-
1/1M.M
8.OM1O
г

36

Разработване на 
находище за 
скалнооблицовъчни 
материали в площ 
"Требежа"

Мездра Горна 
Кремена

4696P94,6  
8R41OR6,R
4696OR1,9  
8R414R9,9
469R96P,M  
8R4146O,P
469R9MT,6  
8R41118,O
469R914,R  
8R4MT6R,9

O4R.MMM

№ ВР-
OR-
ПР/OM1
O от 
MT.11.O
M1O 

37

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран 
извор"Мокрешница", с. 
Моравица за питейно-
битово водоснабдяване 
на с. Моравица, общ. 
Мездра

Мездра Моравица M141PO

№ ВР-
O6-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 
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Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор 
"Манчовско езеро", с. 
Лютидол за питейно-
битово водоснабдяване 
на с. Типченица, общ. 
Мездра

Мездра Лютидол 1O9MM1

№ ВР-
OT-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 

39

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор 
"Сирман", с. Дърманци 
за питейно-битово 
водоснабдяване на с. 
Дърманци, общ. 
Мездра

Мездра Дърманци MM4O11

№ ВР-
O8-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 

40

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор 
"Калиновец", с. Руска 
Бела за питейно-битово 
водоснабдяване на с. 
Руска Бела, общ. 
Мездра

Мездра Руска 
Бела MMM4MO

№ ВР-
O9-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 
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41

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор 
"Пещта", с. Кален за 
питейно-битово 
водоснабдяване на с. 
Горна Кремена и с. 
Долна Кремена, общ. 
Мездра

Мездра Кален MMMMTR

№ ВР-
PM-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 

42

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор 
"Езерото", с. Горна 
Кремена за питейно-
битово водоснабдяване 
на с. Горна Кремена и 
с. Долна Кремена, общ. 
Мездра

Мездра Горна 
Кремена MMMM9T

№ ВР-
P1-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 

43

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор 
"Заминец", с. Горна 
Кремена за питейно-
битово водоснабдяване 
на гр. Мездра, общ. 
Мездра

Мездра Горна 
Кремена MMM164

№ ВР-
PO-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 
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44

Добив на подземни 
води от съществуващ 
водоизточник-
Каптиран извор "Долен 
Рангел", с. Ослен 
Криводол за питейно-
битово водоснабдяване 
на с.Ослен Криводол, 
общ. Мездра

Мездра Ослен 
Криводол MO1M1M

№ ВР-
PP-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 

45

Засаждане и 
отглеждане на O11 дка 
пауловния за 
производство на 
биомаса

Оряхово Оряхово MRTMM1, MRTMMO, 
MMMMTO O11.OMT

№ ВР-
P4-
ПР/OM1
O от 
14.11.O
M1O 

46

Засаждане  на 
неземеделски земи с 
акация или цер със 
защитни функции 
против ерозия

Роман и 
Мездра

Роман, 
Долна 

Бешовица, 
Старо 
село и 

Царевец

1OPMMP в земл. 
гр. РоманX 
M9RMTP, M1RM41, 
M6MM94, MPOMMR, 
M89M4O, M9MMPO, 
M96MM1, M9RM6R, 
M96MO8, MR8MOR 
в земл. с. Долна 
БешовицаX 
MM9M16, MM9M1T, 
1M9M11, 1OOMM4, 
1O6M14, 1M4M1O, 
1O6MMR в земл.с. 
Старо село и 
M46MM1 в земл. 
с. Царевец

164.RTR

№ ВР-
PR-
ПР/OM1
O от 
16.11.O
M1O 
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Разкриване на 
площадка за 
изкупуване и временно 
съхранение на 
отпадъци от черни и 
цветни метали, 
събиране, временно 
съхраняване на излезли 
от употреба моторни 
превозни средства и 
НУБА 

Оряхово Оряхово УПИ 1.MMM

№ ВР-
P6-
ПР/OM1
O от 
O6.11.O
M1O 

48

Животновъдна ферма 
за отглеждане на 
еднокопитни животни 
(коне)

Враца Враца 1OOR9.R19.61 6O.999

№ ВР-
PT-
ПР/OM1
O от 
OT.11.O
M1O 

49

Съхраняване, 
преработка и 
оползотворяване на 
черни метали

Враца Враца 1OOR9.1MO1.P48

№ ВР-
P8-
ПР/OM1
O от 
OT.11.O
M1O 

50

Изграждане на 
площадка за събиране, 
съхранение и 
транспортиране на 
отпадъци от черни и 
цветни метали, излезли 
от употреба моторни 
превозни средства, 
излязло от употреба 
електронно и 
електрическо 
обурудване, излезли от  
употреба батерии и 
акумулатори

Враца Враца 1OOR9.1MO1.PR8 1.PTR

№ ВР-
P9-
ПР/OM1
O от 
O9.11.O
M1O 
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51
Изграждане на 
овцеферма за 1MM броя 
овце

Хайредин Манастир
ище M99M11 1M.MMM

№ ВР-
4M-
ПР/OM1
O от 
PM.11.O
M1O 

№ ВР-MO-
П/OM1Oг от 
1O.1O.OM1Oг, 
на основание 
декларация 
от 
възложителя

52

Изграждане на 
площадка за 
изкупуване и временно 
съхранение на  
отпадъци от черни и 
цветни метали,  
излязло от употреба 
електронно и 
електрическо 
обурудване, излезли от  
употреба батерии и 
акумулатори, хартия, 
пластмаса, стъкло, 
найлон и дърво

Козлодуй Козлодуй PTT98.O18.6

53

Изграждане на 
площадка за събиране 
и временно съхранение 
на отпадъци от черни и 
цветни метали, излезли 
от употреба моторни 
превозни средства, 
излязло от употреба 
електронно и 
електрическо 
обурудване, излезли от  
употреба батерии и 
акумулатори

Враца Враца 1OOR9.1MOT.R9, 
1OOR9.1MOT.6M P.RPP

№ ВР-
41-
ПР/OM1
O от 
1P.1O.O
M1O 
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54

Разкриване на 
площадка за 
разкомплектоване на 
части от автомобили, 
внос от Италия, 
Австрия и Германия, 
сортиране, съхранение 
и продажба на 
авточасти втора 
употреба

Враца Враца 1OOR9.1MO1.1R 1.O89

№ ВР-
4O-
ПР/OM1
O от 
14.1O.O
M1O 

55

Укрепване и защита на 
част от десния бряг на 
река Искър в 
землището на с. 
Кунино, общ. Роман в 
близост до МВЕЦ 
Кунино

Роман Кунино
MMMRMP, 191MMP, 
MMMTO9, MMMRMT, 
M64MMP, M64MM4

BGMMM1M1
4 Eв 
зоната 
подата 
п.и.№№ 
MMMTO9, 
MMMRMT и 
191MMP, 
ще се 
засегнат 
около P-4 
дка)   

№ ВР-
4P-
ПР/OM1
O от 
14.1O.O
M1O 

56

Изграждане на 
екоселище "Листо" за 
развитие на интегриран 
селски туризъм

Криводол Главаци MMMPRT

№ ВР-MP-
П/OM1Oг от 
O8.1O.OM1Oг, 
на основание 
декларация 
от 
възложителя

9 M M 4R 1 M M T M M P
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

Задължителна 
ОВОС

Преценяване 
необходимостта от 

ОВОС
1 2 3 4 5 6 7 8

№ ВР-1 от OM1Oг. ИП: “Изграждане на 
бензиностанцияI мотел 

и паркинг”I в пи № 
M18M5OI м.”Гориняка”I 
землище с.КраводерI 

общ.КриводолI 
обл.ВрацаI с 
възложител: 

“Олимпия”I гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-O от OM1Oг. ИП: “Изграждане на 
птицеферма с 

алтернативна система 
за отглеждане на 

кокошки носачки”I в 
пи № MTTMM1I землище 

с.ДобролевоI 
общ.БорованI 
обл.ВрацаI с 

възложител: “Милето 
6T” ЕООДI 

х - х х - -

Забележка (препратено в 
МОСВ, друго)

Справк 6.1. Процедури по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Наименование на 
инвестиционното 

предложение

Внесено 
уведомление за 
инвестиционно 

намерение

Подлежи на процедура Внесена 
информация за 
преценяване на 
необходимостта 

от ОВОС

Внесен 
доклад за 

ОВОС

№ на досието 
съгласно 

регистъра
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

Прекратена с

Решение № ВР-В-1-
П/OM1Oг.

-№ ВР-P от OM1Oг. ИП: “Изземване на 
наносни отложения до 
15 MMM куб.м. годишно 

от воден обект 
р.Искър в участък с 

начало- PMMм. северно 
от устието на 

р.Габровница и край-
мостът над р.Искър по 

пътя свързващ 
с.Елисейна със 
с.ГабровницаI 

общ.МездраI пи № 
MMM9P6I землище 

с.ЕлисейнаI 
общ.МездраI с 

възложител: СД 
“Гарант9M- Цонев и 

сие”

х - х -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-4 от OM1Oг. ИП: “Изграждане на 
пречиствателна 

станция за отпадъчни 
води /ПСОВ/I 

канализационна мрежа 
и съпътстващата я 

водопроводна мрежа 
на територията на 

гр.Мизия”I за ПСОВT 
пи № M5MM1OI местност 

“Никово бранище”I 
подместност на 
“Горно ливаде”I 

землище гр.МизияI за 
ВиК инфраструктура- 

в границите на 
регулацията на 

гр.МизияI с 
възложител: община 

МизияI обл.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-5 от OM1Oг. ИП: “Разкриване на 
площадка за 

изкупуване и временно 
съхранение на 

отпадъци от черни и 
цветни метали 

/ОЧЦМ/I събиране и 
временно съхраняване 

на  излезли от 
употреба моторни 
превозни средства 

/ИУМПС/I и събиране 
и временно 

съхраняване на 
негодни за употреба 

батерии и акумулатори 
/НУБА/”I в пи № 
PTT98.5MT.5OOI 

местност “Мерите”I 
гр.КозлодуйI 

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-6 от OM1Oг. ИП: “допълване на 
дейност за 

разкомплектоване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 

средства към 
съществуваща 

площадкаI на която се 
извършва събиранеI 

временно съхранение 
и транспортиране на 
отпадъци от черни и 

цветни метали” в имот 
№ 1844I кв.1M1 “г”I 

гр.МездраI 
общ.МездраI 
обл.ВрацаI с 
възложител: 

“Никсметал-груп” 
ЕООДI гр.Ботевград

х - х х - -

№ ВР-T от OM1Oг. ИП: “Изместване на 
част от въздушен 

електропровод 
“Криводол OM кV” по 
чл.TPI ал.1 от ЗУТ”I в 

УПИ І-16TІI кв.64I 
гр.КриводолI с 

възложител: “Био 
Фарминг” ООДI 

гр.София

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-8 от OM1Oг. ИП: "Оползотворяване 
на горими отпадъци с 
цел използването им 

като гориво за 
получаване на енергия 

на площадка в ПИ 
№48M4P.O9M.P8.1I 

гр.Мизия"I с 
възложител: 

“Андонов" ООДI гр. 
Враца

х - х - - Препратено в МОСВ

№ ВР-9 от OM1Oг. ИП: "Изграждане на 
кравеферма в собствен 
имотI ПИ № M59MMPI в 

местността "Горно 
ливаге"I в землището 

на гр.КриводолI 
обл.ВрацаI с 

възложител: Цветомил 
Георгиев СтефановI 

гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-1M от OM1Oг. ИП: "Изземване на 
наносни отложения до 
1MMMM куб.м. годишно 

от воден обект 
р.Искър в участък 
срещу устието на 

р.ГабровницаI 
общ.Мездра"I с 
възложител: СД 

"Гарант 9M-Цонев и 
сие" гр. Враца

х - х - - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-11 от OM1Oг. ИП: "Изграждане на 
предприятие за 
преработка и 

консервиране на 
плодове и зеленчуци 

чрез преустройство на 
съществуваща сграда и 

пристройка в ПИ № 
964MOPI парцел OPI 

масив 964I 
с.СелановциI 
общ.ОряховоI 
обл.ВрацаI в 
местността 

"Дърварски път"I с 
възложител: "Завод за 
детски храни" ООДI 

х - х х -

№ ВР-1O от OM1Oг. ИП: "Изграждане на 
инсталация за 

обезвреждане на стари 
автомобилни гуми 

чрез вакуумна 
пиролиза" в имот ХІХ-
1P44 в землището на 

гр.КриводолI с 
възложител: 

"СИМЕКС"ЕООДI 
гр.Криводол

х - х - -

№ ВР-1P от OM1Oг. ИП: “Обособяване на 
нов гробищен парк”I в 
пи № 4P1MM4I землище 

с.ГложенеI 
общ.КозлодуйI с 

възложител: Община 
КозлодуйI обл.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-14 от OM1Oг. ИП: "Отглеждане на 
риба и търговска 
дейност" в язовир 

"Жарковец" в 
землището на 
с.ДобролевоI 
общ.БорованI 
обл.ВрацаI с 

възложител: Милчо 
Георгиев РачевI 
гр.Бяла Слатина

х - х - - -

№ ВР-15 от OM1Oг. ИП: "Изграждане на 
кравеферма за 1MM 

ЕПЖ в имот № 1T6MM9 
и кланница в имот № 
1T6MMOI в землището 

на с.КраводерI 
общ.Криводол"I с 
възложител: Нина 

Тодорова КаменоваI 
с.Краводер

х - х - - -

№ ВР-16 от  OM1O 
г.

ИП „ Продължаване на 
експлоатацията на 

находище „Кунино”I 
земл. с. КуниноI 

общ.РоманI обл. Враца

- - - - х Съгласно изменение в 
ЗООС преписката е 

препратена от МОСВ в 
РИОСВ-Враца по 

компетентност. Докладът 
за ОВОС е внесен РИОСВ-
Враца на етап „оценка на 

доклада”
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-1T от OM1O 
г.

ИП"Промишлено 
риборазвъждане и 

аквакултури и 
дейности свързани с 

тях" с възложител "Ел 
Би Би-ВП" ЕООДI 

гр.Мездра

х - х х - -

№ ВР-18 от OM1Oг. ИП: "Разкриване на 
площадка за 

изкупуване и временно 
съхранение на ОЧЦМI 

събиранеI временно 
съхранение и 

разкомплектоване на 
ИУМПСX събиране и 

временно съхраняване 
на негодни за употреба 

батерии и 
акумулаториX събиране 

и временно 
съхраняване на 

излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване"I 

намираща се в 
поземлен имот 

Западна промишлена 
зонаI парцел № ХVI 

кв.1I гр.ВрацаI с 
възложител: 

"Металком Инвест" 
ЕООД,гр.Враца

х - х - - -
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№ ВР-19 от OM1Oг. ИП: "Строеж на ТИР 
паркинг за 1M 

автомобила в ПИ № 
MM1OMTI ПИ №MM1OMPI 

землището на 
с.ДърманциI 

общ.МездраI с 
възложител: 

Светослава Велкова 
ТокяйI гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-OM от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
МВЕЦ "Ритлите 

Енержи" с възложител 
"Н сие Ф Груп Импорт 

Експорт" ООДI 
гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-O1 отOM1O г. ИП "Изграждане на 
фуражно стопанство за 

1OM броя крави и 
помещение за 

отглеждане на телета”I 
с възложител Николай 

Георгиев НончевI 
с.Горна Кремена

х - х х - -

№ ВР-OO от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
кравеферма 5M бр. 

крави - млечно 
направление" с 
възложител ЗП 

Радосвета Стоичкова 
ДековаI с.Лиляче

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-OP от OM1O 
г.

ИП "Спортна зала"I 
УПИ /парц.ХLIII/I 
кв.6MI гр.Оряхово с 
възложител Община 
ОряховоI обл.Враца

х - х х - -

№ ВР-O4 от OM1O 
г.

ИП "Залесяване на 
изоставени 

неземеделски земи с 
акация или цер със 
защитни функции 
против ерозия" с 

възложител 
"Екотекника" ЕООДI 

гр.София

х - х х - -

№ ВР-O5 от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
второ захранване на 

гр.Оряхово от 
съществуваща ВЛ OOM 

кV "Дунав" до п/ст 
"Оряхово" 11M/OMкV 

по ново трасе с 
дължина O 885 метра 

минаващо през 
землището на 
гр.Оряхово" с 

възложител ационална 
Електрическа 

Компания" ЕАД-
предприятие 

"Трафоелектроинвест"
I гр.София

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-O6 от OM1O 
г.

ИП "Засаждане и 
създаване на OMM дка 

трайни насаждения от 
Пауловния за 

производство на 
биомаса" с възложител 

Милко ГеоргиевI гр. 
София

х - х х - -

№ ВР-OT от OM1O 
г.

ИП "Засаждане на 
бяла акация за 

производство на 
биомаса върху 

изоставени и пустеещи 
земеделски земи в 
района на община 

Оряхово" с 
възложител "Домейн 

Оряново" ООДI 
гр.Харманли

х - х х - -

№ ВР-O8 от OM1O 
г.

ИП "Разработване на 
находище за скално-

облицовачни 
материали в площ 

"Требежа"I 
разположена в 

землището на с.Горна 
КременаI обл.Враца" с 

възложител 
"Булстоун" ЕООДI 

гр.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-O9 от OM1O 
г.

ИП "Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 

"Калиновец" с.Руска 
Бяла за питейно-

битово 
водоснабдяване на 
село Руска Бяла" с 

възложител 
"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-PM от OM1O 
г.

ИП "Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 
"Долен Рангел"I 

с.Ослен Криводол за 
питейно-битово 

водоснабдяване на 
село Ослен Криводол" 

с възложител 
"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-P1 от OM1O 
г.

ИП "Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 
"Пещта" с.Горна 

Кремена за питейно-
битово 

водоснабдяване на 
селата Горна и Долна 

Кремена" с 
възложител 

"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-PO от OM1O 
г.

ИП Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 

"Мокрешница"с.Мора
вица за питейно-

битово 
водоснабдяване на 

село МоравицаI 
общ.Мездра" с 

възложител 
"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-PP от OM1O 
г.

ИП "Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 

"Манчовско езеро" 
с.Типченица за 
питейно-битово 

водоснабдяване на 
село ТипченицаI 
общ.Мездра" с 

възложител 
"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-P4 от OM1O 
г.

ИП "Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 

"Сирман" с.Дърманци 
за питейно-битово 
водоснабдяване на 

село ДърманциI 
общ.Мездра" с 

възложител 
"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-P5 от OM1O 
г.

ИП "Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 

"Езерото" с.Горна 
Кремена за питейно-

битово 
водоснабдяване на 

селата Горна и Долна 
Кремена" с 
възложител 

х - х х - -

№ ВР-P6 от OM1O 
г.

ИП „Добив на 
подземни води от 

съществуващ 
водоизточник - 
Каптиран извор 

"Заминец" гр.Мездра 
за питейно-битово 
водоснабдяване на 

гр.Мездра с 
възложител 

"Водоснабдяване и 
канализация" ООДI 

гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-PT от OM1O 
г.

ИП "Укрепване и 
защита на част от 

десния бряг на 
р.Искър в землището 
на с.КуниноI община 

РоманI област Враца в 
близост до МВЕЦ 

"Кунино" с 
възложител "Кунино 

Енерджи" АДI 
гр.София

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-P8  от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
овцеферма за 1MM броя 
овце" с възложител К 
расимир СтефановI с 
МанастирищеI общ. 

ХайрединI обл. Враца

х - х х - -

№ ВР-P9 от OM1O 
г.

ИП "Изменение на 
част от допуснатите с 

Разрешително за 
водовземане по реда 
на Закона за водите 

параметрите на 
инвестиционното 
предложение" с 

възложител "МВЕЦ 
Михайлово" ЕООД гр. 

София

х - х - - -

№ ВР-4M от OM1O 
г.

ИП "Изменение на 
част от допуснатите с 

Разрешително за 
водовземане по реда 
на Закона за водите 

параметрите на 
инвестиционното 
предложение" с 

възложител "МВЕЦ 
Гложене" ЕООД гр. 

София

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

ВР-41 от OM1O г. ИП "Изграждане на 
площадка за събиранеI 

съхранение и 
транспортиране на 

отпадъци от черни и 
цветни металиI 

излезли от употреба 
акумулаторни батерииI 

излязло от употреба 
ЕЕОI събиранеI 

съхранениеI 
разкомплектоване и 

траспортиране на 
излезли от употреба 
МПС" с възложител 
"Метал Транс OMM5" 

ЕООДI гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-4O от OM1O г ИП "СъхраняванеI 
преработка и 

оползотворяване на 
черни метали" с 

възложител "Враца - 
Старт" АДI гр.Враца

х - х х - -

198



 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-4P от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
площадка за 

изкупуване и временно 
съхранение на 

отпадъци от черни и 
цветни метали 

/ОЧЦМ/I събиране и 
временно съхранение 

и разкомплектоване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 

средства /ИУМПС/I 
събиране и временно 

съхранение на негодни 
за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/I 
събиране и временно 

съхранение на излязло 
от употреба 

електрическо и 
електронно 

оборудване /ИУЕЕО/" 
с възложител "ЛМ-O1" 

ЕООДI гр.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ВР-44 от OM1O г. ИП "Разкриване на 
площадка за 

разкомплектоване на 
възли/части от 

автомобили внос от 
ИталияI Австрия и 

ГерманияI сортиранеI 
съхранение и 

продажба на авточасти 
втора употреба" с 

възложител 
"СКОРПИОН - 95" 

ЕООДI гр.Враца

х - х х - -

№ВР-45 от OM1O г. ИП "Използване на 
съществуващ кладенец 

за водопоене на 
животни в бивш 
Стопански дворI 

имоти № O6PM19I № 
O6PM14I с.ВласатицаI 

общ.ВрацаI обл.Враца" 
с възложител ЗП 

Ивайло КириловI гр. 
Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-46 от OM1O 
г.

ИП "Разъждане на 
риба за спортен и 

стопански риболов в 
язовир Ослен 
Криводол" с 
възложител 

Сдружение "Ловно-
рибарско дружество-

Мездра"

х - х - - -

№ ВР-4T от OM1O 
г.

ИП "Разкриване на 
площадка за 

изкупуване и временно 
съхранение на 

отпадъци от черни и 
цветни металиI 

събиране и временно 
съхраняване на 

ИУМПС и събиране и 
временно съхраняване 

на НУБА" с 
възложител 

"Косаня"ЕООДI 

х - х х - -

№ ВР-48 от OM1O 
г.

ИП "Животновъдна 
ферма за отглеждане 

на еднокопитни 
животни /коне/” с 
възложител Борил 

Коцев гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-49 от OM1O 
г.

ИП "Залесяване на 
неземеделски земи" с 
възложител Община 

Роман

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-5M от OM1O 
г.

"СъбиранеI 
съхранение и 

транспортиране на 
отпадъци от черни  

ицветни метали 
/ОЧЦМ/I стъклоI 

хартия и пластмасаI 
събиране и съхранение 
на излязло от употреба 

електронно и 
електрическо 

оборудване /ИУЕЕО/I 
излезли от употреба 
моторни превозни 

средства /ИУМПС/ и 
оловни акумулатори и 
батерии" с възложител 
ЕТ "Христо Христов-

Цвети-OMM8"I 
с.БорованI общ. 

Борован Iобл. Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

Прекратена с

Решение № ВР-MO-
П/OM1Oг.

-№ ВР-51 от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
площадка за 

узкупуване и временно 
съхраняване на 

отпадъци от черни и 
цветни метали 

/ОЧЦМ/I събиране и 
временно съхранение 

на негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

/НУБА/I събиране и 
временно съхранение 

на излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване /ИУЕЕО/I 

хартияI пластмасаI 
стъклоI найлон и 

дърво" с възложител 
ЕТ "Рейсинг-Виолета 

Цветкова"I 
гр.Козлодуй

х - х -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-5O от OM1O 
г.

ИП Изграждане на 
площадка за 

изкупуване и временно 
съхранение на 

отпадъци от черни и 
цветни металиI 

събиранеI временно 
съхраняване и 

разкомплектоване на 
ИУМПСI събиране и 

временно съхраняване 
на негодни за употреба 
акумулаториI събиране 

и временно 
съхраняване на 

излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване" с 

възложител "Деница 

х - х х - -

№ ВР-5P от OM1O 
г.

ИП "Израждане на 
спортно-развлекателен 
комплекс "Агов дол" с 

възложител "Сан 
Марко OMMT"ЕООДI 

гр. Криводол

х - Х х - -

№ ВР-54 от OM1O 
г.

ИП "Разкриване на 
площадка за 

изкупуванеI временно 
съхранение и 

разкомплектоване на 
ИУМПС" с 

възложител "Специал 
Ауто" ООДI гр.Бяла 

Слатина

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-55 от OM1O 
г.

ИП"Допълване на 
съществуваща дейност 

по третиране на 
отпадъци от черни и 

цветни метали с 
дейности по: събиранеI 
временно съхраняванеI 

транспортиране и 
разкомплектоване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 

средстваI събиранеI 
временно съхраняване 
и транспортиране на 
негодни за употреба 

батерии и акумулатори 
и събиранеI временно 

съхраняванеI 
транспортиране и 

предварително 
третиране на излязло 

от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване" с 

възложител "Ранг 
OMMM" ЕООДI гр.София

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-56 от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
инсталация за 
комбинирано 

производство на 
електрическа и 

топлинна енергия от 
биомаса с 

електрическа мощност 
MI4 МВ и топлинна 
мощност MI6P МВ и 

складиране и 
преработка на 

биомаса" с възложител 
"Оряново Енерджи" 

ЕАДI гр.Оряхово

х - х х - -

№ ВР-5T от OM1O 
г.

ИП "Запазване на 
досегашната дейност - 
топене и леене на мед 

и медни сплави и 
разширяване на 
дейността чрез 
изграждае на 
формовъчен и 

топлинен участък за 
чугун и стомана" с 

възложител "Вега MP" 
ООДI гр.Враца

х - х х - -
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 6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване

№ ВР-58 от OM1O 
г.

ИП "Изграждане на 
екоселище "Листо" за 

развитие на 
интегриран селски 

туризъм" с възложител 
ЕТ "Лиив Лилия 

Петрова"I с.Главаци

х - х - - Прекратена с Решение ВР-
MP-ПР/OM1O г

Общо 58 57 0 57 43 1

Забележки: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7. Информацията в колони 3, 4, 5, 6 и 7 се отбелязва с “х”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общо 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Забележки: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Информацията в колони 4, 5 се отбелязва с брой, а в 6, 7, 8, 10, 11 се отбелязва с “х”. В колона 9  се  
                     попълва „да” или „не”

През 2012г. няма издадени от РИОСВ- Враца  Решения по ОВОС 

Прекратя
ва 

процедур
ата

Наименован
ие на 

инвестицион
ното 

предложение

Общ брой  
проведени 

консултации 
със 

заинтересуван
и лица

Оценка на 
качеството Вид на решението

Издадено в 
нормативн

ия срок

№ на 
решениет

о

Обжалване на 
решението

Справка 6.O.Издадени  решения по ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Забележка 
(подлежи на КР, 

основание за 
прекратяване, 

друго)

Положит
елна

Отрица
телна

Одобрява 
осъществя-
ването на 
инвести-
ционното 

предложение

Не одобрява 
осъщест-

вяването на 
инвестици-

онното 
предложение

Обжалван
о Отменено
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Бр. лв. Влезли в сила

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Решение по 

ОВОС № 
16-9/OMM8г. 

изд. от 
МОСВ

ИП: Ремонт и 
преустройство на 

съществуващ почивен 
дом “Леденика” и 

построяване на 
планински вилни къщи”I 
с местоположение: имот 

№ MMRMT6 ЕКАТТЕ 
PM6M6I местност 

ЦърквищеI землище на с. 
ЗгориградI общ. ВрацаI 
обл.ВрацаI Възложител: 
“Томеком” ЕООДI гр. 

СофияI с адрес: гр.СофияI 
ул. “Опълченска” № 11O 

АI ет

Решение по 
ОВОС

1 1 1 - - - - - -

Решение № 
14-T/OMM6г. 
I издадено 
от  МОСВ

ИП: Хранилище за сухо 
съхраняване на 

отработеното ядрено 
гориво в АЕЦ 

“Козлодуй” ЕАД” с 
местоположение: 

площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” I с 

възложител: АЕЦ 
“КозлодуйI гр.Козлодуй

Решение по 
ОВОС

1 1 1 - - - - - -

Съставени 
актове /бр/

Наказателни постановления
№ на 

решението

Справка 6.3. Контрол върху изпълнението на условиятаI поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Наименование на 
обекта

Основание за 
контрол

Вид на контрола Констатив
ни 

протоколи 
/бр/

Предприети мерки

По 
документи

Чрез 
посещение 
на място

Предпис
ания /бр/

Неизпълнени 
предписания 

/бр/
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Решение № 
1-1/OMMRг. 

издадено от  
МОСВ

ИП: Енергийно 
оползотворяване на 

водите на р.Искър чрез 
построяване на 9 МВЕЦ в 

руслото на реката на 
територията на община 

Своге и община МездраI 
с възложител: “ВЕЦ 
Своге” АДI гр.София

Решение по 
ОВОС

1 - - - - - - - -

Решение по 
№ 16-

T/OM11г.I 
издадено от 

МОСВ

ИП: “Модернизация на 
първокласен Път І-1EЕT9) 

участък „МЕЗДРА-
БОТЕВГРАД” от 
км161HP6T до км 
194H1OO по розов 

вариантI възложител: 
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА  

ИНФРАСТРУКТУРА”I 
гр. София

Решение по 
ОВОС

1 - - - - - - - -

Решение № 
ВР-O8-

ПР/OM11г.I 
издадено от 

РИОСВ- 
Враца

ИП: “Изграждане на нов 
експлоатационен сондаж 

Е-TO и шлейф”I в 
поземлен имот № MO8M6PI 
в местността “Росеньо”I 

землище с.ЧиренI 
общ.ВрацаI с възложител: 

“Булгартрансгаз” ЕАДI 
гр.София

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС

1 - - - - - - - -
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Решение № 
ВР-O9-

ПР/OM11г.I 
издадено от 

РИОСВ- 
Враца

ИП: “Преносни 
газопроводи високо 

налягане с АГРС от ПГХ 
“ “Чирен” до гр. 

Козлодуй и гр. Оряхово”I 
с местоположение: По І-

ви вариант  за трасe -  
газопровода  преминава  

през землищата на 
с.ЧиренI с.ДевенеI с.Три 

кладенци – община 
ВрацаX с.Осен – община 
КриводолX с.Малорад – 

община БорованX 
с.РогозенI 

с.МанастирищеI 
с.БързинаI с.Хайредин – 

община ХайрединX 
с.Софрониево – община 

МизияX с.Крива бараI 
с.БутанI с.ГложенеI 
с.Хърлец – община 

КозлодуйX гр.Мизия – 
община МизияI 

гр.ОряховоI с дължина 
6O8T1m.I с възложител: 
“Булгартрансгаз” ЕАДI 

гр.София.

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС

1 - - - - - - - -

210



Решение № 
ВР-OO-

ПР/OM11г.I 
издадено от 

РИОСВ- 
Враца

ИП: “Изграждане на 
предприятие за 

консервиране на 
първично преработена 
риба на територията на 
с.Хайредин”I в УПИ І1 

кв.P6I  с.ХайрединI общ. 
ХайрединI с възложител: 
“Интерфиш- Хайредин” 

ООД.

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС

1 1 1 - - - - - -

Решение по 
ОВОС № T-

4/OM1Mг. 
изд. от 
МОСВ

ИП:“Разработване на 
кариера за добив на 
скалнооблицовъчни 
материали – варовици от 
находище “Дионисо”- 
участък втори”I с 
местоположение: в 
землището на с. 
ВърбешницаI общ. 
МездраI обл.ВрацаI 
Възложител: 
“Дионисомарбле – 
България” ЕООДI 
гр.СофияI с адрес: 
гр.СофияI бул. “Княз 
Борис” № 1PO

Решение по 
ОВОС

1 1 1 - - - - - -
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Решение по 
ОВОС № 

19-8/OM11г. 
изд. от 
МОСВ 

ИП:“Добив на 
скалнооблицовъчни 

материали от находище 
“Врачански варовик в 

землищата на с.КуниноI 
общ.романI обл. Враца и 
с.РаселецI общ.Червен 
брягI обл. ПлевенI по 

Алтернатива ІІ- 
редуциране на 

концесионната площ със 
1M4I816 дка /намаляване 
на концесионната площ 

до O99I434 дка/I 
възложител: “Садас” 

ООД

Решение по 
ОВОС

1 - 1 - - - - - -

Решение по 
ОВОС № 

O1-9/OM11г. 
изд. от 
МОСВ 

ИП:“Изграждане на 
Национално хранилище 

за погребване на 
краткоживеещи ниско и 

средноактивни 
радиоактивни отпадъци 
/НХРАО/I възложител: 
Държавно предприятие 

“радиоактивни отпадъци” 
/ДП”РАО”/ 

Решение по 
ОВОС

1 - 1 - - - - - -
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Решение № 
ВР 1-1/ 

OMM9г. от 
1M.MP.OMM9г

.I изд. от 
РИОСВ 
Враца

ИП:“Изграждане на 
малка ВЕЦ “Караш”I на 

р. Малък Искър”I в 
землището на с. КарашI 

общ. РоманI обл. ВрацаI с 
местоположение: 

Землище на с. КарашI бщ. 
РоманI обл. Враца 

Възложител: “БИОЛИКА 
ЕНЕРДЖИ” ЕООДI гр. 

СОФИЯI с адрес: 
гр.СофияI ул. “Любата” 

№4-6I ет.

Решение по 
ОВОС

1 - 1 - - - - - -

Решение 
Вр O-O/ 
OMM9 г. от    
изд. от 
РИОСВ 
Враца

ИП:“Изграждане на 
ветроенергиен парк чрез 
монтиране на RR WEA  -  
на ПЛОЩАДКА  “Б”I с 
местоположение: в земл. 
гр.Оряхово и с. 
СелановциI общ. 
ОряховоI обл.ВрацаI 
Възложител: “Калин Еко 
строй” ООДI гр. Плевен

Решение по 
ОВОС

1 1 1 - - - - - -

Решение № 
ВР 1-1/ 

OM11г. от 
O4.M1.OM11г

.I изд. от 
РИОСВ 
Враца

ИП:“Реконструкция и 
модернизация на 6 /шест/ 
броя птицевъдни халета 
на ферма Козлодуй” в пи 
№ PTT98.R11.T в местност 

“Мерите”I в землището 
на гр.КозлодуйI 
общ.КозлодуйI 

обл.ВрацаI с възложител: 
Яйца и птици” АДI 

гр.Мизия 

Решение по 
ОВОС

1 1 1 - - - - - -

213



Решение № 
ВР O-O/ 

OM11г. от 
M1.M4.OM11г

.I изд. от 
РИОСВ 
Враца 

ИП:“Изграждане на 
ветроенергиен парк 
“Веслец” – RR броя 

вятърни генератори с 
обща мощност 1RM МW и 
два броя подстанции”I с 

местоположение: в 
землищата на с.Камено 

полеI общ.РоманI с.Горна 
Бешовица и с.ЦаконицаI 

общ.МездраI обл.ВрацаI с 
възложител: ВАЕИ 
Енерджи” ЕООДI 

гр.Сливен 

Решение по 
ОВОС

1 - 1 - - - - - -

Решение № 
ВР-O8-

ПР/OM1Mг.I 
издадено от 

РИОСВ- 
Враца

ИП:"Концесия за добив 
на скално облицовъчни 
материали-блокове от 
варовик в н-ще "Голия 
връх"I с местоположение: 
земл. с. Върбешница и 
Горна КременаI общ. 
МездраI обл. ВрацаI 
Възложител: "Алекс-Ко-
АГК"ЕООДI гр. София

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС 

1 - 1 - - - - - -

Решение № 
ВР-M6-
ПР/OM11г.о
т 
14.MP.OM11г
. изд. от 
РИОСВ 
Враца

ИП:“Разработване на 
находище "Дионисо-O”I с 
местоположение: земл. 
С.Горна КременаI 
общ.МездраI обл.ВрацаI 
Възложител: 
"Дионисомарбле-
България" ЕООДI 
гр.София

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС 

1 1 1 1 - - - - -
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Решение № 
ВР-O-
ПР/OMM4г.о
т 
MT.M1.OMM4г
. изд. от 
РИОСВ 
ВрацаI 
Решение 
№M1-
ОС/OM1Mг.

ИП:“Изграждане на 
МВЕЦ Долна БешовицаI 
в местност Долци-
ВоденицатаI на левия 
бряг на река ИскърI в 
землището  на с. Долна 
БешовицаI общ. РоманI 
обл. ВрацаI Възложител: 
“ ВЕЦ Долна Бешовица” 
ЕООДI гр. Роман

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС 

1 - 1 - - - - - -

Решение № 
ВР-O6-
ПР/OMM6г.о
т 
OP.11.OMM6г
. изд. от 
РИОСВ 
ВрацаI 
Решение 
№M9-
ОС/OMM8г.

ИП:“Изграждане на 
МВЕЦ “РОМАН”I на р. 
Малък ИскърI в 
землището на гр. РоманI 
общ. РоманI Възложител: 
“ВИП-ГРУП” ООДI гр. 
Роман

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС 

1 - 1 - - - - - -

Решение № 
ВР-1-
ПР/OMMTг.о
т 
MR.M1.OMMTг
. изд. от 
РИОСВ 
ВрацаI 
Решение 
№1M-
ОС/OMM9г.

ИП:“Изграждане на 
МВЕЦ “Струпец” на р. 
ИскърI в землището на с 
Старо село-м. “Женски 
брод”I общ. Мездра и 
земл. на с. Струпец м. 
“Тържище”I общ. РоманI 
обл. ВрацаI Възложител: 
“ИСКЪР P” ЕООДI гр. 
София

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС 

1 - 1 - - - - - -
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Решение № 
ВР-PM-
ПР/OMMTг.о
т 
O9.M6.OMMTг
. изд. от 
РИОСВ 
ВрацаI 
Решение 
№1M-
ОС/OM1Mг.

ИП:“Изграждане на 
МВЕЦ “ПОПОВИЦА” на 
р. Искър в землищата на 
с. Старо селоI с. Царевец 
и с. Ослен КриводолI 
общ. Мездра и в землище 
с. Синьо БърдоI общ. 
РоманI обл. ВрацаI 
Възложител:”ТУРБОГЕН
” ООД I гр. Враца

Решение за 
преценяване 

на 
необходимост

та от 
извършване на 

ОВОС 

1 - 1 - - - - - -

Общо O0 7 O0 1 0 0 0 - 0

Забележка: Посочва се общ брой по колони 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12
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Забележка (подлежи на КР, 
основание за прекратяване, 

друго)

Да се 
извършва 

ОВОС

Да не се 
извършва 

ОВОС

Прекратява 
процедурата Обжалвано Отменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Решение
№ ВР-M1-
ПР/OM1Oг.

от 
1P.M1.OM1O

г.

Решение
№ ВР-MO-
ПР/OM1Oг.

от 
OT.M1.OM1O

г.

Решение
№ ВР-MP-
ПР/OM1Oг.

от 
OT.M1.OM1O

г.

Справка 6.4. Издадени решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

№ на 
решениет

о

Наименование на 
инвестиционното 

предложение

Взето решение Издадено в 
нормативния 

срок

Обжалване на решението

да - - -ИП: “Добив на речна баластра 
от динамичният нанос на река 

Искър”I в пи № MMMM58I 
землище с.БрусенI общ.МездраI 

с възложител: “Инертстрой-
Калето” АДI гр.Мездра

- х -

да - - -ИП: “Добив на речна баластра 
от динамичният нанос на река 

Искър”I в пи № MMMV41I 
землище с.БрусенI общ.МездраI 

с възложител: “Инертстрой-
Калето” АДI гр.Мездра

- х -

да - - -ИП: “Интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на гр.Бяла 

Слатина”I за ПСОВ- в имот № 
1M1MP6 землище гр.Бяла 

СлатинаI за ВиК 
инфраструктура- в границите 

на регулацията на гр.Бяла 
СлатинаI общ.Б.СлатинаI 
обл.ВрацаI с възложител: 

Община Бяла СлатинаI обл. 
Враца 

- х -
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Решение

№ ВР-M4-
ПР/OM1Oг.

от 
1T.MO.OM1O

г.
Решение
№ ВР-M5-
ПР/OM1Oг.

от 
O4.MO.OM1O

г.

Решение
№ ВР-M6-
ПР/OM1Oг.

от 
OP.MP.OM1O

г.

Решение
№ ВР-MT-
ПР/OM1Oг.

да - - -ИП: “Изграждане на мандра 
към ферма за отглеждане на PM 
бр. крави”I в поземлен имот № 

MOTMP5I местност “Пирашки 
круши”I в землище с.Три 

кладенциI общ.ВрацаI 
обл.ВрацаI с възложител: Мая 

Стоянова ЦеноваI с.Три 
кладенциI общ.Враца

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на 
бензиностанцияI мотел и 
паркинг”I в пи № M18M5OI 

м.”гориняка”I землище 
с.КраводерI общ.КриводолI 
обл.ВрацаI с възложител: 

“Олимпия”I гр.Враца

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на въздушен 
електропровод към цех за 

производство на амонити”I в пи 
№ MV1MOMI местност 

“Говедарника”I землище 
с.ЛилячеI общ.ВрацаI с 

възложител: “Никас” ООДI 
гр.София

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води /ПСОВ/I 
канализационна мрежа и 

съпътстващата я водопроводна 
мрежа на територията на 

- х -
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от 
PM.MP.OM1O

г.

Решение
№ ВР-M8-
ПР/OM1Oг.

от 
11.M4.OM1O

г.

Решение
№ ВР-MV-
ПР/OM1Oг.

от 
1O.M4.OM1O

г.

Решение
№ ВР-1M-
ПР/OM1Oг.

мрежа на територията на 
гр.Мизия”I за ПСОВ пи № 
M5MM1OI местност “Никово 
бранище”I подместност на 
“Горно ливаде”I землище 

гр.МизияI за ВиК 
инфраструктура- в границите 
на регулацията на гр.МизияI с 
възложител: община МизияI 

обл.Враца

да - - -ИП: “Допълване на дейност за 
разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни 
средства към съществуваща 

площадкаI на която се 
извършва събиранеI временно 
съхранение и транспортиране 
на отпадъци от черни и цветни 
метали” в имот № 1844I кв.1M1 

“г”I гр.МездраI общ.МездраI 
обл.ВрацаI с възложител: 
“Никсметал-груп” ЕООДI 

гр.Ботевград

- х -

да - - -ИП: “Изместване на част от 
въздушен електропровод 

“Криводол OM кV” по чл.TPI 
ал.1 от ЗУТ”I в УПИ І-16TІI 

кв.64I гр.КриводолI с 
възложител: “Био Фарминг” 

ООДI гр.София

- х -

да - - -ИП: “Разкриване на площадка 
за изкупуване и временно 

съхранение на отпадъци от 
черни и цветни метали 

- х -
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от 
O5.M4.OM1O

г.

Решение
№ ВР-11-
ПР/OM1Oг.

от 
MT.M5.OM1O

г.

Решение
№ ВР-1O-
ПР/OM1Oг.

от 
M8.M5.OM1O

г.

Решение
№ ВР-1P-
ПР/OM1Oг.

от 
1T.M5.OM1O

г.

Решение

черни и цветни метали 
/ОЧЦМ/I събиране и временно 

съхраняване на  излезли от 
употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/I и --
събиране и временно 

съхраняване на негодни за 
употреба батерии и 

акумулатори /НУБА/”I в пи № 
PTTV8.5MT.5OOI местност 
“Мерите”I гр.КозлодуйI 

общ.КозлодуйI обл.ВрацаI с 
възложител: «Косаня» ЕООДI 

гр.Мизия

да - - -ИП: “Изграждане на овцеферма 
в с.Струпец”I в пи № MO5M14I 

землище с.СтрупецI общ. 
РоманI с възложител: 

Теменужка Лазарова КръстеваI 
гр.Роман

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на овчарник 
за O5M броя животни”I кв.OOбI 

УПИ І с.малорадI общ.БорованI 
с възложител: Цветослав Цонев 

ЦветковI с.Малорад

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на 
птицеферма с алтернативна 
система за отглеждане на 

кокошки носачки”I в пи № 
MTTMM1I землище с.ДобролевоI 

общ.БорованI обл.ВрацаI с 
възложител: “Милето 6T” 

ЕООДI с.СираковоI 
общ.Борован

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на сондажен 
кладенец за производствени 

- х -

219



№ ВР-14-
ПР/OM1Oг.

от 
1T.M5.OM1O

г.

Решение
№ ВР-15-
ПР/OM1Oг.

от 
14.M6.OM1O

г.
Решение
№ ВР-16-
ПР/OM1Oг.

от 
14.M6.OM1O

г.

Решение
№ ВР-1T-
ПР/OM1Oг.

от 
1O.MT.OM1O

г.

Решение
№ ВР-18-
ПР/OM1Oг.

кладенец за производствени 
нужди на цех за предварително 

третиране и рециклиране на 
пластмаса”I в пи № 5M1.4I кв.V-

ХI гр.Бяла СлатинаI с 
възложител: “Акет Пласт” 

ООДI гр.Бяла Слатина

да - - -ИП: “Обособяване на нов 
гробищен парк”I в пи № 

4P1MM4I землище с.ГложенеI 
общ.КозлодуйI с възложител: 
Община КозлодуйI обл.Враца

- х -

да - - -ИП: “Подобряване свойствата и 
оползотворяване на месокостно 

брашно с цел получаване на 
подобрители за почви”I пи № 

48M4P.OVM.P8.1I гр.МизияI 
общ.МизияI с възложител: 
“Андонов” ООДI гр.Враца

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на 
предприятие за преработка и 
консервиране на плодове и 

зеленчуци чрез преустройство 
на съществуваща сграда и 

пристройка”I пи № V64MOPI 
местност “Дърварски път”I 
землище с.СелановциI общ. 

ОряховоI с възложител: “Завод 
за детски храни” ООДI 

с.Селановци

- х -

да - - -ИП: “Разкриване на площадка 
за изкупуване и временно 

съхранение на ОЧЦМI 
събиранеI временно 

- х -
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от 
1O.MT.OM1O

г.

Решение
№ ВР-1V-
ПР/OM1Oг.

от 
1V.MT.OM1O

г.

Решение
№ ВР-OM-
ПР/OM1Oг.

от 
16.M8.OM1O

г.
Решение
№ ВР-O1-
ПР/OM1Oг.

от 
16.M8.OM1O

г.

Решение
№ ВР-OO-
ПР/OM1Oг.

събиранеI временно 
съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПСI 
събиране и временно 

съхраняване на НУБАI събирне 
и временно съхраняване на 

ИУЕЕО”I в имот 
1OO5V.1MM8.11I гр.ВрацаI с 

възложител: “Металкоминвест” 
ЕООДI гр.Враца

да - - -ИП: “Промишлено 
риборазвъжданеI аквакултури и 
дейности свързани с тях”I пи № 

MMM168I с.ВърбешницаI 
общ.МездраI с възложител: “ЕЛ 
Би Би- ВП” ЕООДI гр.Мездра

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на спортна 
зала”I в УПИ XLІІІI кв.6MI 

гр.ОряховоI общ.ОряховоI с 
възложител: Спортен клуб по 

бадминтон “Оряхово-8M”I 
гр.Оряхово

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на фуражно 
стопанство за 1OM броя крави и 
помещение за отглеждане на 

телета”I пи № MMM16TI землище 
с.Горна КременаI общ.МездраI 

с възложител: Николай 
Георгиев НончевI с.Горна 

Кремена

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на 
кравеферма за отглеждане на 

5M броя крави”I в пи № OM4MM1I 
землище с.ЛилячеI общ.ВрацаI 

- х -
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от 
18.MV.OM1O

г.

Решение
№ ВР-OP-
ПР/OM1Oг.

от 
1O.1M.OM1O

г.

Решение
№ ВР-O4-
ПР/OM1Oг.

от 
15.1M.OM1O

г.

Решение
№ ВР-O5-
ПР/OM1Oг.

от 
MT.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-O6-
ПР/OM1Oг.

землище с.ЛилячеI общ.ВрацаI 
с възложител: ЗП Радосвета 
Стоичкова ДековаI с.Лиляче

да - - -ИП: “Изграждане на второ 
захранване на гр.Оряхово от 
съществуващата въздушна 

линия /ВЛ/ OOM кV “Дунав” до 
подстанция “Оряхово” 11M/OM 
кV по ново трасе с дължина 
O 885 метра минаващо през 
землището на гр.Оряхово”I 

землище гр.ОряховоI 
общ.ОряховоI с възложител: 

Нацеинална електрическа 
компания” ЕАДI гр.София

- х -

да - - -ИП: “Засаждане на бяла акация 
за производство на биомаса 

върху изоставени и пустеещи 
земеделски земи в района на 
община Оряхово”I землище 
гр.ОряховоI общ.ОряховоI с 

възложител: “Домейн Оряново” 
ООД

- х -

да - -ИП: “Разработване на 
находище за скално- 

облицовъчни материали в площ 
“Требежа” O4I5 хаI в землище 

с.Горна КременаI местност 
“Требежа”I общ.мездраI с 

възложител: “Булстоун” ЕООДI 
гр.Враца

- х -

да - -- -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 
каптиран извор “Мокрешница”I 

за питейно битово 

- х -

222



от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-OT-
ПР/OM1Oг.

от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-O8-
ПР/OM1Oг.

от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-OV-
ПР/OM1Oг.

за питейно битово 
водоснабдяване на 

с.Моравица”I землище 
с.МоравицаI пи № M141POI 

координати N 4PM M8′ 5MIM″  I E 
OPM 4M′ 1MIM″ I общ.МездраI с 

възложител: “ВиК” ООДI 
Враца

да - - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 

каптиран извор “Манчовско 
езеро”I за питейно битово 

водоснабдяване на с.Лютидол”I 
землище с.ЛютидолI пи № 

1OVMM1I координати N 4PM MO′ 
5MIP″  I E OPM 4M′ 46I1″ I 

общ.МездраI с възложител: 
“ВиК” ООДI Враца

- х -

да - - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 

каптиран извор “Сирман”I за 
питейно битово водоснабдяване 

на с.Дърманци”I землище 
с.ДърманциI пи № MM4O11I 

координати N 4PM M8′ M8I8″  I E 
OPM 4P′ O5I5″ I общ.МездраI с 

възложител: “ВиК” ООДI 
Враца

- х -

да - - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 
каптиран извор “Калиновец”I за 
питейно битово водоснабдяване 

- х -
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от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-PM-
ПР/OM1Oг.

от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-P1-
ПР/OM1Oг.

от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-PO-
ПР/OM1Oг.

питейно битово водоснабдяване 
на с.Руска Бела”I землище 
с.Руска БелаI пи № MMM4MOI 

координати N 4PM MV′ 15I8″  I E 
OPM P8′ P1I1″ I общ.МездраI с 

възложител: “ВиК” ООДI 
Враца

да - - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 

каптиран извор “Пещта”I за 
питейно битово водоснабдяване 
на с.Кален”I землище с.КаленI 

пи № MMMMT5I координати N 4PM 

1P′ 18IO″  I E OPM 44′ 5MI6″ I 
общ.МездраI с възложител: 

“ВиК” ООДI Враца

- х -

да - - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 
каптиран извор “Езерото”I за 

питейно битово водоснабдяване 
на с.Горна Кремена”I землище 
с.горна КременаI пи № MMMMVTI 
координати N 4PM 11′ OMIM″  I E 
OPM 4P′ 46I4″ I общ.МездраI с 

възложител: “ВиК” ООДI 
Враца

- х -

да - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 
каптиран извор “Заминец”I за 

питейно битово водоснабдяване 

- х -
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от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-PP-
ПР/OM1Oг.

от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-P4-
ПР/OM1Oг.

от 
14.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-P5-
ПР/OM1Oг.

питейно битово водоснабдяване 
на с.Горна Кремена”I землище 
с.Горна КременаI пи № MMM164I 
координати N 4PM 11′ P1IV″  I E 
OPM 4O′ 44I5″ I общ.МездраI с 

възложител: “ВиК” ООДI 
Враца

да - - -ИП: “Добив на подземни води 
от съществуващ водоизточник- 

каптиран извор “Долен 
Рангел”I за питейно битово 
водоснабдяване на с.Ослен 

Криводол”I землище с.Ослен 
КриводолI пи № MO1M1MI 

координати N 4PM M6′ PVIP″  I E 
OPM 46′ PTIP″ I общ.МездраI с 

възложител: “ВиК” ООДI 
Враца

- х -

да - -ИП: “Засаждане и отглеждане 
на O11 дка пауловния за 

производство на биомаса”I 
землище гр.ОряховоI 

общ.ОряховоI с възложител: 
Милко Сергеев ГеоргиевI 

гр.София

- х -

да - - -ИП: “Засаждане на 
неземеделски земи с акация или 

цер със защитни функции 
против ерозия”I землища 

- х -
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от 
16.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-P6-
ПР/OM1Oг.

от 
O6.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-PT-
ПР/OM1Oг.

от 
OT.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-P8-
ПР/OM1Oг.

от 
OT.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-PV-
ПР/OM1Oг.

против ерозия”I землища 
гр.РоманI с.Долна БешовицаI 

общ.РоманI с.Старо селоI 
общ.МездраI с възложител: 

“Екотекника” ЕООДI гр.София

да - - -ИП: “Разкриване на площадка 
за изкупуване и временно 

съхранение на ОЧЦМI 
временно съхраняване на 

ИУМПСI събиране и временно 
съхраняване на НУБА”I в УПИ 

VІІІI кв.16VI гр.ОряховоI 
общ.ОряховоI с възложител: 

Косаня” ЕООI гр.Мизия

- х -

да - -ИП: “Животновъдна ферма за 
отглеждане на еднокопитни 

животни /коне/”I пи № 
1OO5V.51V.61I местност 
“Турканица”I землище 
гр.ВрацаI общ.ВрацаI с 

възложител: Борил Николаев 
КоцевI гр.Враца

- х -

да - - -ИП: “СъхраняванеI преработка 
и оползотворяване на черни 

метали”I пи № 1OO5V.1MO1.P48I 
гр.ВрацаI общ.ВрацаI с 

възложител: “Враца- Старт” 
АДI гр.Враца

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на площадка 
за събиранеI съхранение и 
транспортиране на ОЧЦМI 

излезли от употреба 

- х -
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от 
OV.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-4M-
ПР/OM1Oг.

от 
PM.11.OM1O

г.

Решение
№ ВР-41-
ПР/OM1Oг.

от 
1P.1O.OM1O

г.

Решение
№ ВР-4O-
ПР/OM1Oг.

излезли от употреба 
акумулбаторни батерииI 

ИУЕЕОI събиранеI съхранениеI 
разкомплектоване и 

транспортиране на ИУМПС”I 
пи № 1OO5V.1MO1.P58I гр.ВрацаI 

общ.ВрацаI с възложител: 
“Метал Транс OMM5” ЕООДI 

гр.Враца

да - - -ИП: “Изграждане на овцеферма 
за 1MM броя овце”I в пи № 
MVVM11I местност “Река 

Огоста”I землище 
с.МанастирищеI общ.ХайрединI 
с възложител: Красимир Илиев 

СтефановI с.Манастирище

- х -

да - - -ИП: “Изграждане на площадка 
за изкупуване и временно 

съхранение на ОЧЦМI 
събиране и временно 

съхранение и разкомплектоване 
на ИУМПСI събиране и 

временно съхранение на НУБАI 
събиране и временно 

съхранение на ИУЕЕО”I в пи № 
1OO5V.1MOT.5VI 1OO5V.1MOT.6M 
гр.ВрацаI с възложител: “ЛМ-

O1”I гр.Враца

- х -

да - - -ИП: “Разкриване на площадка 
за разкомплектоване на 

възли/части от автомобили 
внос от ИталияI Австрия и 

- х -
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от 
14.1O.OM1O

г.

Решение
№ ВР-4P-
ПР/OM1Oг.

от 
14.1O.OM1O

г.

Решение 
№ ВР-M1-

П/OM1Oг. от 
15.MP.OM1O

г.

ИП: “Изземване на наносни 
отложения до 15 MMM куб.м. 

годишно от воден обект 
р.Искър в участък с начало- 
PMMм. северно от устието на 
р.Габровница и край-мостът 

над р.Искър по пътя свързващ 
с.Елисейна със с.ГабровницаI 

общ.МездраI пи № MMMVP6I 
землище с.ЕлисейнаI 

общ.МездраI с възложител: СД 
“ГарантVM- Цонев и сие”

- - х да - - -

внос от ИталияI Австрия и 
ГерманияI сортиранеI 

съхранение и продажба на 
авточасти втора употреба”I в пи 

№ 1OO5V.1MO1.15I гр.ВрацаI с 
възложител: “Скорпион-V5” 

ЕООДI гр.Враца

да - - -ИП: “Укрепване и защита на 
част от десния бряг на р.Искър 

в землището на с.КуниноI 
общ.РоманI в близост до МВЕЦ 
“Кунино”I землище с.КуниноI с 
възложител: “Кунино Енерджи” 

АДI гр.София.

- х -
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Решение 
№ ВР-MO-

П/OM1Oг. от 
1O.1O.OM1O

г.

ИП: “Изграждане на площадка 
за изкупуване и временно 
съхраняване на ОЧЦМI 
събиране и временно 

съхранение на НУБАI събиране 
и временно съхранение на 

ИУЕЕОI хартияI пластмасаI 
стъклоI найлон и дърво”I в пи 

№ PTTV8.O18.6I землище 
гр.КозлодуйI с възложител: ЕТ 
“Рейсинг- Виолета Цветкова”

- - х да - - -

Решение 
№ ВР-MP-
П/OM1Oг.  

от 
O8.1O.OM1O

г.

ИП: “Изграждане на екоселище 
“Листо” за развитие на 

интегриран селски туризъм” I в 
пи № MMMP5TI местност 

“Мътница”I землище с.ГлавациI 
общ.КриводолI с възложител: 

ЕТ “Лиив Лилия Петрова”

- - х да - - -

Общо 46 4P P 46 0 0

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6, 7  и 8. В колона 6 се попълва «да» или «не»
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Съгласува плана/ 
програмата

Не съгласува 
плана/ 

програмата
обжалвано отменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Становищ
е № ВР-1-
1/OM1Oг. 

от 
1M.M8OM1P

г. 
издадено 

от 
РИОСВ- 

Враца

“Подробен 
устройствен план- 
Парцеларен план, 
за поземлен имот 

№ MMM6O9, в 
местността “Край 
село”, землище 
с.Камено поле, 

общ.Роман, 
обл.Враца, за 
изграждане на 
Фотоволтаична 

електроцентрала 
/ФВЕЦ/ с 

инсталирана 
мощност O,5 

МWр”, с 
възложителW 

“Алвас и Рома” 
ООД, гр.Враца

11 х да х х Становището е обжалвано от 
СДП “Балкани”  ;   

Становището по ЕО издадено 
от РИОСВ- Враца е 

обжалвано чрез РИОСВ пред 
МОСВ.. Становището е 

отменено от МОСВ с 
Решение № O9M от 

P1.1M.OM1Oг. и преписката е 
върната за ново произнасяне 
по искането на възложителя. 

Общо 11 1 0 1 1 1
Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4 , 5, 6, 7 и 8. В колона 6 се попълва с „да” или „не”.

Забележка               
(прекратяване на 

процедурата – основания, 
друго)

Издадено в 
нормативния 

срок

Справка 6.5. Издадени становища по екологична оценка на планове и програми

№ на 
станови

щето

Наименование на 
плана/ 

програмата

Общ брой на 
проведени 

консултации със 
заинтересувани 

лица

Вид на становището Обжалване на 
становището
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Забележка
Брой писмени произнасяния 

по представена обобщена 
справка

Брой одобрени доклади по 
наблюдение и контрол

Степен, до която мерките са 
взети предвид и др.

1 2 3 4 5 6

Общо 0 0
Забележка: Посочва се общ брой по колони 4 и 5

До 2012г. няма издадени становища по ЕО от РИОСВ- Враца за план/програма, които да са обект на контрол през 2012г. 

Справка 6.7. Наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата

№ на стано-
вището

Наименование на плана/ 
програмата Основание за контрол

Резултати от контрола
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Вид преписка брой
Общ брой постъпили уведомления за инвестиционни предложения 57

Общ брой дадени писмени указания по постъпили  уведомления  за инвестиционни предложенияI вкл. и такиваI че 
инвестиционното предложение не подлежи на процедури по реда на глава VІ от ЗООС

57

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 43

Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 1

Общ брой постъпили искания за издаване на становище по ЕО 1

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО O

Справка 6.8 Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ
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№ Показател за изпълнение Брой Забележки
1 2 3 4

1

Брой оператори с издадени КР за инсталации и дейности по Приложение 4 ЗООС (по
чл.117, ал.1 и ал.2) (общо на територията на съответната РИОСВ и само за изтеклата
година на територията на съответната РИОСВ) 12

1. „Екопроект” ООД, гр.Враца - Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра (т.
5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №5-Н1/2010
г.
2. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Мездра -
Инсталация за производство на тухли чрез изпичане
в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС),
КР №70/2005г

3. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Враца -
Инсталация за производство на тухли чрез изпичане
в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС),
КР №71/2005г
4. „Холсим (България)”АД, с.Бели извор -
Инсталация за производство на циментов клинкер
(т. 3.1 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №75-Н1/
2009 г. актуализирано с решение №75-Н1-И0-
А1/2012г. 5. „Метизи”АД, гр.Роман - Инсталация за 
производство на стоманени телове, стоманени 
въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани, 
включваща: 
- Повърхностна обработка на метали чрез химични 
процеси (т. 2.6 от Приложение № 4 на ЗООС)
- Обработване на черни метали в 2 Агрегата за 
горещо поцинковане на телове и полуфабрикат (т. 
2.3 (в) от Приложение № 4 на ЗООС), КР №78/2005 
г. Актуализирано с решение №78/-Н0-И0-А1/2011г.

Справка 6.9. Контрол по  издаване на комплексни разрешителни по чл. 117 на ЗООС и участие в процедурите
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6. ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца досегашен 
оператор “Вратица” ООД, гр. Враца - Инсталация за 
предварителна обработка и багрене на текстил, 
включваща дейностите:
• предварителна обработка и багрене на текстил, 
включваща дейностите:
- изваряване;
- химическо избелване,
• багрене, включващо:
- багрене на текстил;
- печатене на текстил с пигментни багрила
(т. 6.2 от Приложение № 4 на ЗООС), КР № 135/ 
2006г.7. „Завод за хартия”АД, гр.Мизия - Инсталация за
производство на хартия (т. 6.1. (б) от Приложение
№ 4 на ЗООС), КР №227-Н0/ 2008г.

8. Община Оряхово - Регионално депо за неопасни
отпадъци на общините Оряхово, Вълчедръм,
Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина,
Борован, Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 на
ЗООС), КР №249-Н0/ 2008г. Актуализирано с
решение №249-Н0-И0-А1/2012г.
9. „СВ Феникс” ЕООД, гр.Криводол - Инсталация за
интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000
места 
(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №256-
Н0/ 2008г.
10. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Мизия - 
Инсталация за интензивно отглеждане на птици, 
включваща: 
  - 4 броя халета с № 1-4 за отглеждане на стокови 
носачки на скаров под
  - 6 броя халета с № 6, 7, 8, 10, 11, 12 за клетъчно 
отглеждане на стокови носачки
(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №258-
Н0/ 2008г.
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11. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка 
Козлодуй - Инсталация за интензивно отглеждане 
на птици, включваща: 
6 броя халета с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за клетъчно 
отглеждане на стокови носачки
(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №259-
Н0/ 2008г. Актуализирано с решение №259-Н1-И0-
А0/2012г.
12. „Агростил – 2003”ЕООД, гр.Бяла Слатина - 
Инсталация за трансестерификация на растителни 
масла и превръщането им в биодизел
- Инсталация за производство на сурово, 
нерафинирано растително масло
- Инсталация за рафиниране на нерафинирано 
масло, получено от пресов цех
- Парова централа
- Ремонтна работилница 
(т. 4.1 “б” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №320-
Н0/ 2008г.

2 Брой инсталации, подлежащи на издаване на КР* 5

1. ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца досегашен 
оператор “Вратица” ООД, гр. Враца - Инсталация за 
предварителна обработка и багрене на текстил, 
включваща дейностите:
• предварителна обработка и багрене на текстил, 
включваща дейностите:
- изваряване;
- химическо избелване,
• багрене, включващо:
- багрене на текстил;
- печатене на текстил с пигментни багрила
(т. 6.2 от Приложение № 4 на ЗООС), КР № 135/ 
2006г.**
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2. „Екопроект” ООД, гр.Враца - Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра (т.
5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), , КР №5-Н1/2010
г.***
3. “СВЕЖЕСТ” ООД гр.Враца - Производител на
Натриев хипохлорид  (т.4.4 от Приложение 4)****

4. ЕТ “М-Инженеринг” гр.Враца - Производител на 
Бордолезов разтвор % Ca (OH)2,  % Cu SO4                             
(т.4.4 от Приложение 4)

5. “ЕКОПРОМ” ООД - Производител на Етанол
(т.4.1 от Приложение 4)

3 Брой инсталации, работещи без издадено КР 0 -

* следва да се отчетат всички инсталации/съоръжения, чиито промишлени дейности попадат в Приложение 4 на ЗООС, в т.ч. – с КР, в процедура по издаване на КР,  с 
минал ОВОС, с признати НДНТ, с незапочнато строителство, в проект, с временно прекратяване на дейността

 ** ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца - в процедура по актуализиране поради планирана промяна в работата на “Инсталация за предварителна обработка и багрене на 
текстил”-отпадане на процесите полупоточно багрене и пигментно поточно багрене( поради това, че машините и съоръженията са остарели и няма да бъдат използвани), 
както и поточно избелване. Изваждане от обхвата на Комплексно разрешително на Инсталация за производство на топлинна енергия и смяна на оператора.

3.Оператор “СВЕЖЕСТ”  ООД  гр.Враца е производител на Натриев хипохлорид .

***  „Екопроект” ООД, гр.Враца -  в процедура по актуализиране във връзка с  въвеждане в експлоатация на сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци и влязла в 
сила нова нормативна уредба по околна среда. (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС)

**** Посочените обекти попадат в разширения обхват на Приложение 4 от ЗООС (Обн. 13.07.2012г.),  за което операторите са уведомени писменно от РИОСВ-Враца във 
връзка с задължението относно подаване заявление за издаване на комплексно разрешително в срок до 31 януари.

1.”ЕКОПРОМ” ООД, с. Селановци, общ. Оряхово (производител на етанол) е с преустановена дейност от месец септември 2009 г. и до момента същата не е 
възобновявана. Дружеството има издадено предписание да уведоми РИОСВ-Враца при възстановяване на производството. 

2. ЕТ “М-Инженеринг” гр.Враца е производител на Бордолезов разтвор. Производствената дейност има сезонен характер. В резултат на влизане в сила на Директиви 
2009/37/ЕО и 91/414/ЕИО е необходимо извършване  на пререгистрация на продуктите в съответствие с Регламент 1107/2009. Предвижда се преустановяване на 
производствената дейност преди изтичане на крайните срокове по директивите, а именно 30.06.2014г. и 30.06.2014г. За горното от страна на оператора МОСВ и РИОСВ-
Враца са информирани с писмо с Изх.№02/29.01.2013г.
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Справка 6.18. Контрол на обекти, осъществяващи дейности с химикали в 

№
Общ брой проверки 

(Посочва се броят на осъществените проверки на обекти, свързани само с регламент oEACe)

Общ брой задължени лица, обект на контролна дейност и проверки 
(описват се всички роли във веригата на доставки, не е задължително тази стойност да съвпада
със сумата от задължените лица в долните четири графи)

- производители 9
- вносители 1
- дистрибутори O
- потребители надолу по веригата O1

Размер 
(съгласно Препоръка на Комисията  O003/361/ЕО от 6 май O003)-
- микро - 18
- малко - O
- средно - 0

P. Извършени проверки за:
Предварителна/същинска регистрация 4
констатирани случаи на несъответствие 0
Информация по веригата на доставки 
констатирани случаи на несъответствие 0
Потребител по веригата

констатирани случаи на несъответствие 0
Разрешаване 
констатирани случаи на несъответствие 0

Ограничение
констатирани случаи на несъответствие 0

Други задължения по oEACe
констатирани случаи на несъответствие 0

4 Брой извършени проверки по: 
 жалби и/или сигнали 

(Попълва се само ако проверката на жалбата/сигнала е свързан с oEACe)

аварийни ситуации (Попълва се само ако проверката е свързана с oEACe) 0

мониторинг
последващ контрол (Посочва се общия брой проверки, свързани с последващ контрол по
направени предписания само по регламент oEACe- ако има такива)

0

5 Брой проверки, по време на които:
- не са констатирани несъответствия O5

- са издадени предписания по oEACe (Посочва се бр. проверки, а не броя на дадените
предписания)

0

- са наложени глоби/имуществени санкции за неизпълнение изискванията на oEACe 0

- е сезирана прокуратурата 0
Брой осъдителни присъди 0

0

обхвата на Регламент № 1907/O006 (oEACe)

1

O
O5
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Общ брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени 
глоби/имуществени санкции 

0

- производители 0
- вносители 0
- дистрибутори 0
- потребители надолу по веригата 0
Размер (съгласно Препоръка на Комисията O003/361/ЕО от 6 май O003) – само за
производители и вносители, спрямо които са предприети административни действия
- микро - 0
- малко - 0
- средно - 0

6. Други дейности по прилагането на oEACe, невключени другаде
Искания от ЕСНА 0
Искане от друга страна членка 0

7 Други дейности на РИОСВ по oEACe

проведени семинари 0
изпратени информационни материали 0
предоставени ръководства 0
изпратени информационни писма 0

проведени работни срещи 0
други 0
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№ Показател за изпълнение Брой Забележки
1 2 3 4

1 Брой проверени оператори с издадено КР  (Приложение 4 ЗООС) 12

1. „Екопроект” ООД, гр.Враца - Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра
(т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №5-
Н1/2010 г.
2. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Мездра -
Инсталация за производство на тухли чрез
изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4
на ЗООС), КР №70/2005г
3. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Враца -
Инсталация за производство на тухли чрез
изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4
на ЗООС), КР №71/2005г
4. „Холсим (България)”АД, с.Бели извор -
Инсталация за производство на циментов клинкер
(т. 3.1 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №75-Н1/
2009 г. актуализирано с решение №75-Н1-И0-
А1/2012г. 
5. „Метизи”АД, гр.Роман - Инсталация за 
производство на стоманени телове, стоманени 
въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани, 
включваща: 
- Повърхностна обработка на метали чрез химични 
процеси (т. 2.6 от Приложение № 4 на ЗООС)
- Обработване на черни метали в 2 Агрегата за 
горещо поцинковане на телове и полуфабрикат (т. 
2.3 (в) от Приложение № 4 на ЗООС), КР №78/2005 
г. Актуализирано с решение №78/-Н0-И0-А1/2011г.

Справка 6.10. Контрол на комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и ал.O на ЗООС
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6. ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца досегашен 
оператор “Вратица” ООД, гр. Враца - Инсталация 
за предварителна обработка и багрене на текстил, 
включваща дейностите:
• предварителна обработка и багрене на текстил, 
включваща дейностите:
- изваряване;
- химическо избелване,
• багрене, включващо:
- багрене на текстил;
- печатене на текстил с пигментни багрила
(т. 6.2 от Приложение № 4 на ЗООС), КР № 135/ 
2006г.

7. „Завод за хартия”АД, гр.Мизия - Инсталация за
производство на хартия (т. 6.1. (б) от Приложение
№ 4 на ЗООС), КР №227-Н0/ 2008г.

8. Община Оряхово - Регионално депо за неопасни
отпадъци на общините Оряхово, Вълчедръм,
Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина,
Борован, Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 на
ЗООС), КР №249-Н0/ 2008г. Актуализирано с
решение №249-Н0-И0-А1/2012г.

9. „СВ Феникс” ЕООД, гр.Криводол - Инсталация
за интензивно отглеждане на птици с повече от 40
000 места 
(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №256-
Н0/ 2008г.
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10. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Мизия - 
Инсталация за интензивно отглеждане на птици, 
включваща: 
  - 4 броя халета с № 1-4 за отглеждане на стокови 
носачки на скаров под
  - 6 броя халета с № 6, 7, 8, 10, 11, 12 за клетъчно 
отглеждане на стокови носачки
(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №258-
Н0/ 2008г.

11. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка 
Козлодуй - Инсталация за интензивно отглеждане 
на птици, включваща: 
6 броя халета с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за клетъчно 
отглеждане на стокови носачки
(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №259-
Н0/ 2008г. Актуализирано с решение №259-Н1-И0-
А0/2012г.

12. „Агростил – 2003”ЕООД, гр.Бяла Слатина - 
Инсталация за трансестерификация на растителни 
масла и превръщането им в биодизел
- Инсталация за производство на сурово, 
нерафинирано растително масло
- Инсталация за рафиниране на нерафинирано 
масло, получено от пресов цех
- Парова централа
- Ремонтна работилница 
(т. 4.1 “б” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №320-
Н0/ 2008г.

2 Оператори, които не спазват  издаденото КР 5
1. „Екопроект” ООД, гр.Враца

2. „Метизи”АД, гр.Роман
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3. Община Оряхово - РД за неопасни отпадъци

4. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Мизия

5. „Агростил – 2003”ЕООД, гр.Бяла Слатина

3 Спрени от експлоатация инсталации за неспазване на КР 0 -

6 Инсталации с издадено КР, изведени от експлоатация (временно или 
окончателно) от операторите им 6

1.„Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Враца –
временно;
2.„Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Мездра –
временно;

3.„Завод за хартия”АД, гр. Мизия – не е
извършвана производствена дейност през 2012г.;
4. „СВ Феникс” ЕООД, гр.Криводол – не е
извършвана производствена дейност през 2012г.;

5.„Агростил–2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина –
досега не е пускана в действие;
6.„Холсим(България)”АД, с. Бели Извор, общ.
Враца – временно.

5 Спрени от експлоатация инсталации поради липса на разрешително 0 -

4
Изградени / пуснати в експлоатация нови (разширени до достигане на 

капацитета по Приложение 4) инсталации по Приложение 4 без да е издадено 
КР

0 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 5-Н1/2010 г. „Екопроект” 

ООД, 
гр.Враца

Натрупаните отпадъци в кл.1 са над-
разрешения капацитет, Условие 4,1

1 1бр./10000лв. Обжалване пред
Административен съд

2 78/2005 г. 
Актуализирано 
с решение 
№78/-Н0-И0-
А1/2011г. 

„Метизи”АД
, гр.Роман

1. Да се възстанови целостта на обваловката на 
цистерните за сярна киселина нарушена при 
строително-ремонтни работи на площадката. 

3 2 - - - - -

2. Да се осигурят необходимите условия за 
съхранение посочени в Информационният лист 
за безопасност на производителя за 
използвания динатриев тетраборат ECN 
215 540-4, CAS N 1303-96-4 (класифициран 
като H360).
3. Да се изготви оценка за безопасност на 
съхраняваните опасни химични вещества, 
съгласно изискванията на чл. 9 от “Наредбата 
за реда и начина на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси (обн. ДВ бр. 
43/2011г.) и Заповед РД-288/03.04.2012г. на 
Министъра на околната среда и водите.

Издадени 
наказателни 
постановлен

ия(бр./лв.)

Наложени 
принудите

лни 
администр

ативни 
мерки(бро

й)

Забележка 
(Обжалване на акта, 

неизпъл нение, 
влизане в сила на 

НП или др.)

Справка 6.11. Оператори, които не спазват издадено комплексно разрешително по чл. 11T, ал. 1 и ал. O ЗООС (от т. O на Справка 6.10)

№ № на решение 
на КР Нарушено условие от КР

Предприети мерки

Наименова
ние на 

оператора

Предп
исани
я(брой

)

Изпълне
ни 

предписа
ния      

(брой)

Неизпъл
нени 

предпис
ания с 

изтекъл 
срок(бро

й)

Съст
авени 
актов
е(бро

й)
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3 249-Н0/ 2008г.
Актуализирано 
с решение 
№249-Н0-И0-
А1/2012г.

Община 
Оряхово - 
РД за 
неопасни 
отпадъци

1. Да се представи в РИОСВ-гр.Враца 
документация за пречиствателните съоръжения 
(КПС), разрешени с условие 10.1.1.1., 
съдържаща:     
•контролираните параметри (технологични 
параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа);
•оптималните стойности за всеки от 
контролираните параметри;
•честотата на мониторинг на стойностите на 
контролираните параметри;
•вид на оборудването за мониторинг на 
контролираните параметри и
•необходимите резервни части за обезпечаване 
на работата на съоръженията. 

3 3 - - - - -

2.Площадката за съхранение на «Б-Б» кубове с 
негодни за употреба пестициди не отговаря на 
изискванията по Наредба за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени 
и на опасни отпадъци, а именно: Да се изгради 
ограда и поставят ясни надписи за 
предназначението й и вида на отпадъците, 
които се третират в нея.

3. Да се представи в РИОСВ-гр.Враца 
актуализирана собствена оценка по ЗОПОЕЩ, 
предвид възникналия пожар на 19.06.2011г.

4 258-Н0/ 2008г. „Яйца и 
птици”АД, 
гр.Мизия, 
площадка 
Мизия

1.Да се представи информация в РИОСВ-
гр.Враца, относно информирането на 
Министерство на околната среда и водите, 
гр.София за планираните промени в работата 
на инсталацията.

3 3 - - - - -
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2.Да се представи в РИОСВ-гр.Враца оценка на 
възможността за изпускане в резултат на 
аварийна ситуация в канализацията 
(независимо дали производствена, 
повърхностна или друга) на опасни течни 
вещества, препарати или силно замърсена вода, 
вкл. в резултат от гасене на пожар. Както и да 
се предложат    мерки за задържане на тези 
води/вещества /препарати в авариен обем на 
територията на площадката и последващото им 
третиране.
3.Да се представи в РИОСВ-гр.Враца  
подробен план за временно прекратяване на 
част от дейностите на 
инсталациите(технологичните съоръжения). 
Планът да включва като минимум:
Почистване на тръбопроводи и оборудване, 
които са работили с вещества/материали, 
контролирани от националното 
законодателство;
Почистване на складови помещения/складови 
площадки, временни площадки за съхранение 
на отпадъци, обваловки и басейни;
Инструкции и отговорни лица за всяка от 
дейностите по временно прекратяване;
Окончателна цена за всяка от дейностите и 
осигуряване на необходимите средства.  
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5 320-Н0/ 2008г. „Агростил – 
2003”ЕООД, 
гр.Бяла 
Слатина

Дружество “Агростил 2003” EООД, гр. Бяла 
Слатина,  обл. Враца, като оператор на 
издадено от МОСВ- Комплексно разрешително 
№320-Н0-И0-А0/2008г. не е изпълнило условия 
в издаденото Комплексно разрешително, които 
са неразделна част от годишен доклад за  
околна среда /ГДОС/ и не е представил в 
РИОСВ- Враца изготвен ГДОС за 2011г. в 
законоустановения срок, за което е съставен 
АКТ за установяване на административно 
нарушение.

4 3 - 1 1бр./10000лв. - Обжалване пред
Районен съд

1. Да се извършат СПИ на емисиите на 
прахообразни вещества изпускани в 
атмосферния въздух от Акредитирана 
лаборатория при работа на изпускащо 
устройство №К-2 /пневмотранспорт/ към 
Инсталация за производство на сурово, 
нерафинирано растително масло /лющилно 
пресова/ съгласно изискванията на глава пета 
“Собствени периодични измервания” на 
Наредба №6 за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници /обн. Дв, бр.31/1999г., посл. изм. Дв, 
бр.34/2011г./.

2. Да се извършат СПИ на нивата на шум от 
Акредитирана лаборатория по границата на 
производствената площадка и в мястото на 
въздействие съгласно изискванията на Наредба 
№54 за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за 
изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната 
среда /обн. Дв, бр.3/2011г./.
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3. Да се извърши собствен мониторинг на 
отпадъчните води /2 пъти годишно/ от 
акредитирана лаборатория, съгласно условия 
10.1.3. от издаденото Комплексно 
разрешително.

4. Да представите в Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ) с копие до 
Изпълнителна агенция по околна среда 
(ИАОС) и РИОСВ-Враца пълна информация за 
направени и предвиждани промени в 
собствеността и извършваната дейност на 
площадката, намираща се в гр. Бяла Слатина, 
ул. “Росица” №13, както и за разположените на 
нея инсталации (включително инсталацията за 
производство на еко пелети)
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1 2 3 4

1. “Балкан- Искър”АД1, гр. Мездра с предмет
на дейност- производство на метални резервни
части за автомобили, селскостопанска и
транспортна техника;

2. “Симекс”ЕООД, гр. Криводол с предмет на
дейност-производство на лентови транспортьори,
обезпрашителни съоражения и метални
конструкции; 

3. “М и М” ЕООД1, гр. Мездра- /мелница
гр. Криводол/ с предмет на дейност-
производство на брашна и трици;
4. “ЗММ- Враца” АД1, гр. Враца с предмет на
дейност- производство на металорежещи
машини;

5. “Беана Враца”ООД1, гр. Враца с предмет на
дейност- производство на безалкохолни напитки;
6. “Лана Мел”ООД, гр. Мездра- /мелница/ с
предмет на дейност- производство на пшеничени
брашна и трици;
7. “Техкерамик- М” ООД1, гр. Мездра с
предмет на дейност- производство на техническа
керамика;
8. “Агротехчаст” АД, гр. Оряхово с предмет на
дейност- производство на резервни части за
селското стопанство и контейнери; 

9. “Хидком” АД, гр. Оряхово с предмет на
дейност- производство на метални конструкции и
хидравлични крикове; 

10. “Людал- 2010”ЕООД1, с. Зверино, общ.
Мездра с предмет на дейност- производство на
безазбестови фрикционни изделия за автомобили;

11. “Галактика 03”ЕООД, гр. Враца с предмет
на дейност- производство на варови и бетонови
разтвори и строителни материали; 

12. “Атамар”1ООД, с. Паволче, общ.
Враца с предмет на дейност- производство на
корпусна мебел и дограма от готови профили; 

1 Брой проверени промишлени източници,
съгласно годишния график, спрямо общия брой
на територията на РИОСВ

26/26

Справка 6.12. Контрол на промишлените  източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната 
среда

№ Показател за изпълнение Брой Забележки
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13. “Центромет”АД1, гр. Враца с предмет на
дейност- производство на центробежно лети
метални съоръжения;

14. “Братя Томови”ЕООД, с. Люти дол, общ.
Мездра /дърводелска работилница/ с предмет на
дейност- производство на палета и каси;

15. “Белпред”1ЕООД, гр. Бяла Слатина с
предмет на дейност- производство на кардни
прежди /памукопредене/;

16. “Вега Стар”1ЕООД, гр. Бяла Слатина с
предмет на дейност- производство на
зеленчукови консерви;
17. “Гарант”АД, гр. Бяла Слатина с предмет
на дейност- производство на хидравлични
елементи;

18.“Строител-Криводол”ЕООД1, гр. Криводол
с предмет на дейност- производство на
стоманено- бетонови изделия;
19. “Ню текс”ЕАД1, гр. Мездра с предмет на
дейност- производство на текстилни изделия;

20. “Скът- Мизия”АД1, гр. Мизия с предмет на
дейност- производство на брашна и съхранение
на зърнени храни;

21. “Хемус- М”АД1, гр. Мездра с предмет на
дейност- добив и обработка на скално-
облицовъчни материали;
22. “Дъб”АД, гр. Враца- отдадени
производствени мощности на ЕТ “КАМ- Н.
Стойков” с предмет на дейност производство на
мебели;
23*. “Инкомс- КЕ”АД1, с. Зверино, общ.
Мездра с предмет на дейност- производство на
пластмасови детайли за промишлеността;
24*. “БГ- Дринкс” ЕООД, гр. Мездра /бившо
“Леденика и ММ”ЕАД - пивоварна/ с предмет
на дейност- производство на пиво;
25*. “Марколана България”ООД1, с. Зверино,
общ. Мездра с предмет на дейност-
производство на суров вълнен плат;

26*. “Булгартрансгаз”ЕАД, РЗПГХ- Чирен,
общ. Враца с предмет на дейност- съхранение на
природен газ; 

2
Брой проверени промишлени източници по
жалби

- -

1. “Балкан- Искър”АД1, гр. Мездра;
2. “Симекс”ЕООД, гр. Криводол; 
3. “М и М” ЕООД1, гр. Мездра- /мелница
гр. Криводол/;
4. “ЗММ- Враца” АД1, гр. Враца;

3 Брой промишлени източници, отговарящи на
нормативни изисквания, спрямо общия брой
проверени през годината (общ брой по т. 2 и т.
3)

26
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5. “Беана Враца”ООД1, гр. Враца;
6. “Лана Мел”ООД, гр. Мездра- /мелница/;
7. “Техкерамик- М” ООД1, гр. Мездра;
8. “Агротехчаст” АД, гр. Оряхово; 
9. “Хидком” АД, гр. Оряхово; 
10.“Людал- 2010”ЕООД1, с. Зверино,         
общ. Мездра;
11. “Галактика 03”ЕООД, гр. Враца; 
12. “Атамар”1ООД, с. Паволче, общ.
Враца; 
13. “Центромет”АД1, гр. Враца;
14. “Братя Томови”ЕООД, с. Люти дол, общ.
Мездра;

15. “Белпред”1ЕООД, гр. Бяла Слатина;
16. “Вега Стар”1ЕООД, гр. Бяла Слатина;
17.  “Гарант”АД, гр. Бяла Слатина;
18.“Строител-Криводол”ЕООД1, гр.
Криводол;
19. “Ню текс”ЕАД1, гр. Мездра;
20. “Скът- Мизия”АД1, гр. Мизия;
21. “Хемус- М”АД1, гр. Мездра;
22.“Дъб”АД, гр. Враца- отдадени
производствени мощности на ЕТ “КАМ- Н.
Стойков”;
23*. “Инкомс- КЕ”АД1, с. Зверино, общ.
Мездра;
24*. “БГ- Дринкс” ЕООД, гр. Мездра /бившо
“Леденика и ММ”ЕАД - пивоварна/;
25*. “Марколана България”ООД1, с.
Зверино, общ. Мездра;
26*. “Булгартрансгаз”ЕАД, РЗПГХ- Чирен,
общ. Враца;

4
Брой дадени предписания - -

7
Брой съставени актове - -

8
Издадени наказателни постановления
(брой/лв.)

- -

9
Наложени принудителни административни
мерки

- -

5
Брой изпълнени предписания -

* Дружествата: “Инкомс- КЕ”АД, с. Зверино, общ. Мездра,  “Марколана /България/”АД, с. Зверино, общ. Мездра, 

“Булгартрансгаз”ЕАД, РЗПГХ-  с. Чирен, общ. Враца  и  “БГ- Дринкс” ЕООД, гр. Мездра /бившо “Леденика и 

ММ”ЕАД, гр. Мездра/ през 2012г. не са извършвали производствена дейност или са работили периодично с 

натоварване около 50% на мощностите- източници на промишлен шум.   

-

6
Брой неизпълнени предписания с изтекъл срок - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Община Враца

1

„Месер 
България” ЕООД

№659-
ИМ/17.08.2012г.

Дружеството има 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ съгласно 
изискванията на чл.3 от 
Наредба №1 ЗОПОЕЩ 
(ДВ бр.96 от 2008г.), но 
към нея няма 
планирани мерки. 

Въз основа на изготвената 
собствена оценка да се планират 
мерки за отстраняване на 
причините и непосредствената 
заплаха за екологични щети, 
съгласно чл. 6 от Наредба 1 
ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96 от 2008г.)  – 
1 бр.

Да - 1бр. - - - - -

2

„Камибо” ООД-
ТП „Хименерго”

№170-ИМ/ЮИ от 
23.03.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за възможни 
случай на 
непосредствена заплаха 
за ЕЩ и причинени 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка и 
въз основа на нея да се планират 
мерки за недопускане на щети – 1 
бр. Да - 1бр. - - - - -

Неизпъл
нени 

предписа
ния с 

изтекъл 
срок 

(брой)

Изпълнен
и 

предписан
ия Eброй)

Предписания Eброй)

Справка 6.1P. Оператори, които не изпълняват изискванията на ЗОПОЕЩ

№ Наименование 
на оператора

Предприети мерки
Констативен 
протокол на 

РИОСВ E№/дата)

Неизпълнени 
задължения на 
оператора по 

ЗОПОЕЩ Eописание 
на задължението)

Забележка 
(Обжалван
е на акта, 
неизпъл 
нение, 

влизане в 
сила на 

акта или 
др.)

Наложен
и 

принудит
елни 

админист
ративни 

мерки 
(брой)

Издаден
и 

наказате
лни 

постано
вления 
(бр./лв.)

Съст
авен

и 
акто

ве 
(брой

)
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3

„Млечен рай-2” 
ООД

№241-РВ/ДН/НЦ/АГ 
от 10.04.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за възможни 
случай на 
непосредствена заплаха 
за ЕЩ и причинени 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка за 
възможни случай на 
непосредствена заплаха за ЕЩ и в 
случай на причинени ЕЩ с обхват 
и съдържание съгласно 
изискванията по наредба №1 към 
ЗОПОЕЩ (Дв. бр. 96/2008г) – 1 
бр.

Да - 1бр. - - - - -

4

„ВиК”-Враца-
ГПСОВ

№419-РВ/НЦ/АГ от 
12.06.2012г.

Дружеството няма
изготвена собствена
оценка и планирани
мерки за недопускане
на заплаха от ЕЩ. Не е
включено в Публичния
регистър на
операторите 
извършващи дейност
по Приложение 1 от
ЗОПОЕЩ

1. Да се изготви собствена оценка
и въз основа на нея да се
планират мерки за недопускане на
щети; 2. Да се
представи информация в РИОСВ
за включване в Публичния
регистър на операторите
извършващи дейност по
Приложение 1 от Наредбата за
публичния регистър (Обн., ДВ,
бр. 109 от 2008г.) – 2 бр.

Да - 2бр. - - - - -

5

„Свежест” ООД 
гр. Враца

№650-ИМ/ДН от 
16.08.2012г.

Дружеството няма
изготвена собствена
оценка и планирани
мерки за недопускане
на заплаха от ЕЩ. Не е
включено в Публичния
регистър на
операторите 
извършващи дейност
по Приложение 1 от
ЗОПОЕЩ

1. Да се изготви собствена оценка
и въз основа на нея да се
планират мерки за недопускане на
щети; 2. Да се
представи информация в РИОСВ
за включване в Публичния
регистър на операторите
извършващи дейност по
Приложение 1 от Наредбата за
публичния регистър (Обн., ДВ,
бр. 109 от 2008г.) – 2 бр.

Да - 1бр. - - - - -

6

„Абрис” ООД гр. 
Враца

№423-
ИМ/РВ/АГ/НЦ/12.06
.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка и планирани 
мерки за недопускане 
на заплаха от щети и 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка и 
въз основа на нея да се планират 
мерки за недопускане на щети – 1 
бр. Да - 1бр. - - - - -
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„Никас” ООД с. 
Лиляче

№246-
АГ/ИМ/11.04.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка и планирани 
мерки за недопускане 
на заплаха от щети и 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка и 
въз основа на нея да се планират 
мерки за недопускане на щети – 1 
бр. Да - 1бр. - - - - -

8

„Лам 90” ООД 
м.Мътница-склад 
за взривни 
материали

№245-АГ/ИМ от 
11.04.2012г.

Операторът не е 
включен в публичният 
регистър на 
операторите, 
извършващи дейност 
по Приложение №1 на 
ЗОПОЕЩ и няма 
изготвена собствена 
оценка за случаи на 
непосредствена заплаха 
за ЕЩ  и случай на 
причинени ЕЩ

1. Операторът да подаде 
необходимата информация за 
включването му в публичният 
регистър на операторите, 
извършващи дейност по 
Приложение №1 на ЗОПОЕЩ 
(ДВ бр.96/2008г)                                             
2. Да бъде изготвена оценка за 
възможните случай на 
непосредствена заплаха за ЕЩ и 
случай на причинени ЕЩ 
съгласно Наредба №1 към 
ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96/2008г)  -  
2бр.

Да - 1бр. - - - - -

Община Мездра Да - 1бр.

9

“Балканкар- 
Искър”АД, гр. 
Мездра

№101-
ФМ/ХХ/ДН/АТ от 
07.03.2012г.

Дружеството няма
изготвена собствена
оценка и планирани
мерки за недопускане
на заплаха от щети и
ЕЩ. Не се поддържа
информация съгл. чл.10
от Наредба №1

Да се изготви собствена оценка и
въз основа на нея да се планират
мерки за недопускане на щети; Да
се поддържа информация за
случаите на заплаха от щети и на
причинени такива – 1 бр.

Да - 1бр. - - - - -

10

“Техкерамик-М” 
ООД, гр. Мездра

№102-
ХХ/ДН/РМ/АГ от 
07.03.2012г.

Дружеството няма
изготвена собствена
оценка и планирани
мерки за недопускане
на заплаха от щети и
ЕЩ. Не се поддържа
информация съгл. чл.10
от Наредба №1

Да се изготви собствена оценка и
въз основа на нея да се планират
мерки за недопускане на щети; Да
се поддържа информация за
случаите на заплаха от щети и на
причинени такива – 1 бр.

Да - 1бр. - - - - -
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„Монолит” АД – 
кариера 
„Върбешница”

№466-
ИМ/26.06.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка и планирани 
мерки за недопускане 
на заплаха от щети и 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка и 
въз основа на нея да се планират 
мерки за недопускане на щети – 1 
бр. Да - 1бр. - - - - -

Община Роман

12

„Метизи” АД  гр. 
Роман

№736-ДН/РМ/ИМ от 
28.09.2012г.

Дружеството има 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ съгласно 
изискванията на чл.3 от 
Наредба №1 ЗОПОЕЩ 
(ДВ бр.96 от 2008г.), но 
към нея няма 
планирани мерки. 

Въз основа на изготвената 
собствена оценка да се планират 
мерки за отстраняване на 
причините и непосредствената 
заплаха за екологични щети, 
съгласно чл. 6 от Наредба 1 
ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96 от 2008г.)  – 
1 бр.

Да - 1бр. - - - - -

13

„Химет 2000” 
ЕООД

№502-РМ/ХХ от 
27.06.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка за 
възможни случаи на 
непосредствена заплаха от 
екологични щети и случай на 
причинени такива съгласно 
изискванията на чл.3 от Наредба 
№1 ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96 от 
2008г.). – 1 бр.

Да - 1бр. - - - - -

Община 
Хайредин

14

Склад за взривни 
материали-с. 
Манастирище

№466-
ИМ/26.06.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ. 

Да се изготви собствена оценка за 
възможни случаи на 
непосредствена заплаха от 
екологични щети и случай на 
причинени такива съгласно 
изискванията на чл.3 от Наредба 
№1 ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96 от 
2008г.). – 1 бр.

Да - 1бр. - - - - -

Община 
Оряхово
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Община Оряхово 
– РДТБО

№255-
ЮИ/ХХ/ДН/РВ/АГ 
от 18.04.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ. 

Да се представи в РИОСВ-Враца 
актуализирана собствена оценка 
по ЗОПОЕЩ Да - 1бр. - - - - -

Община Мизия

16

„Яйца и птици” 
гр. Мизия

№348-
ЮИ/ХХ/НВ/РВ/АГ 
от 22.05.2012г.

Дружеството няма 
актоализирана оценка 
на евентоални случаи 
на непосредствена 
заплаха за ЕЩ

Дружеството да представи 
актоализирана оценка на 
евентоални случаи на 
непосредствена заплаха за ЕЩ

Да - 1бр. - - - - -

17

„Косаня” ЕООД 
гр. Мизия – 
площадка Мизия

№414-ХХ от 
11.06.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ. 

Да се представи в РИОСВ-Враца 
собствена оценка за възможни 
случаи на непосредствена заплаха 
от екологични щети и случай на 
причинени такива и възоснова на 
оценката да се предвидят 
превантивни и оздравителни 
мерки за предотвратяването им с 
минимален размер на разходите 
за изпълнение на 
мерките/Наредба №1 ЗОПОЕЩ 
(ДВ бр.96 от 2008г.). – 1 бр.

Да - 1бр. - - - - -

Община 
Козлодуй

18

„Атоменергоремо
нт” ЕАД

№134-
НВ/ХХ/РМ/АГ от 
15.03.2012г.

Дружеството няма 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ. 

Да се представи в РИОСВ-Враца 
собствена оценка за възможни 
случаи на непосредствена заплаха 
от екологични щети и случай на 
причинени такива и възоснова на 
оценката да се предвидят 
превантивни и оздравителни 
мерки за предотвратяването им 
/Наредба №1 ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96 
от 2008г.). – 1 бр.

Да - 1бр. - - - - -
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„Атоменергостро
йпрогрес” ЕАД

№133-РМ/ХХ/АГ от 
15.03.2012г.

Дружеството има 
изготвена собствена 
оценка за заплаха от 
ЕЩ съгласно 
изискванията на чл.3 от 
Наредба №1 ЗОПОЕЩ 
(ДВ бр.96 от 2008г.), но 
към нея няма 
планирани мерки. 

Въз основа на изготвената 
собствена оценка да се планират 
мерки за отстраняване на 
причините и непосредствената 
заплаха за екологични щети, 
съгласно чл. 6 от Наредба 1 
ЗОПОЕЩ (ДВ бр.96 от 2008г.)  – 
1 бр.

Да - 1бр. - - - - -
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Изготвяне на  
доклад за 

определяне на 
оздравителни 

мерки

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

Забележка:  * Заявител на процедурата - отговорен оператор/ компетентен орган/ представител на обществеността

Справка 6.14. Издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки, за прилагане на оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на 
оздравителни мерки, съгласно ЗОПОЕЩ

№
№ на акта/ дата/ 

основание за 
издаване

Наименование на оператора Заявител на 
процедурата*

Брой проведени 
консултации                    
с оператора/                    

с обществеността (Обжалване на акта, неизпълнение 
или др.)(да/не)
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1 2 3 4
- - - -

Справка 6.15. Предложения на РИОСВ до министъра на околната среда и водите за предприемане на превантивни или 
оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ 

№
Предложение на РИОСВ (писмо изх. 

№/дата/ основание за издаване) Наименование на оператора (ако е известен) Констативен протокол 
(№/дата)
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1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Участие в Държавна 
приемателна комисия Дата/ 
Заповед на ДНСК (№/дата)

Справка 6.16. Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети.

№
Програма за отстраняване на 
минали екологични щети за 
приватизирано дружество

Наименование на обекта /№
Брой изготвени становища по 

отчети за изпълнение на програми 
за отстраняване на минали щети

Брой проверки/ 
Констативни протоколи от 

проверката на обекта  
(№/дата)
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Ре
гл

ам
ен

т
 6

89
/2

00
8

Неизпъл
нени,

бр. брой лв.

1 2 P 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1P 14 15 16 17 18
1 АЕЦ Козлодуй 1 1 1 1 M M M M M M M M
O „Камибо” ООД 1 1 1 M M M M M M M M

P “Месер България”  
ЕООД гр.Враца 1 1 1 1 M M M M M M M M

4 ЗММ - АД 1* 1 M M M M M M M M
5 ВРЗ 1* 1 M M M M M M M M
6 “Химем” ЕООД 1 1 1 1 M M M M M M M M

T ЕТ “М-Инженеринг” 1 1 1 1 M M M M M M M M

8 “Свежест” - ООД O O O O O M M M M M M M

9 “Нафтекс Петрол” 
ЕООД 1 1 1 1 M M M M M M M M

10 “Абрис” ООД -  1* 1 1 1 1 M M M M M M M

11 “Булгартрансгаз” ЕАД 1 1 1 1 M M M M M M M M

1O “Химет OMMM” –ЕООД 
гр.Роман 1 1 1 1 1 M M M M M M M

1P Находище за нефт и 
газ – с.Селановци 1* 1 1 1 M M M M M M M M

14 Находище за газ – с. 
Бутан 1* 1 1 1 M M M M M M M M

Справка 6.1T. Контрол на обекти, осъществяващи дейности с химикали в обхвата на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и ЗООС

брой брой лв.
Влезли в сила

Обект

Дадени 
предписания със 

срок на 
изпълнение през 

отчетната година

брой

Издадени наказателни 
постановления

Ре
гл

ам
ен

т
 1

90
7/

20
06

 (o
E

AC
e

)

Ре
гл

ам
ен

т
 1

27
2/

20
08

 (C
Lm

)

№
Бр

ой
 п

ро
ве

рк
и

Тема на проверката

С
ъх

ра
не

ни
е 

на
 о

па
сн

и 
ве

щ
ес

т
ва

 
и 

см
ес

и

об
щ

о

Съставе
ни 

актове

Ре
гл

ам
ен

т
 8

50
/2

00
4 

(m
O

ms
)

Ре
гл

ам
ен

т
 1

10
2/

20
08

 (Ж
ив

ак
) 

**

Принудит
елни 

админист
ративни 

мерки

(m
IC

)Ре
гл

ам
ен

т
 6

48
/2

00
4 

(Д
ет

ер
ге

нт
и)
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15 Взривен склад 
Върбешница P P M M M M M M M M

16 Взривен склад  
Манастирище P P 1 M M M M M M M

1T Никас ООД P P M M M M M M M M

18 Взривен склад 
Мътница P P M M M M M M M M

19 Химипласт 1 1 1 M M M M M M M M
O0 Галваник 1 1 1 M M M M M M M M
O1 Людал ЕООД 1 1 1 1 M M M M M M M
OO Софи ООД 1 1 1 M M M M M M M M

OP ЕТ Юлиана Монкова 1 1 1 M M M M M M M M

O4 Метизи АД 1 1 1 P M M M M M M M
O5 Епива ООД O O M M M M M M M M
O6 Ново Химко АД 1 1 M M M M M M M M
OT Гарант АД 1* 1 1
O8 ВРЗ-Еко 1* 1 1
O9 PTP 1 1 1
P0 ЕТ Александра 

Феслийска
1 1 1 M M M M M M M M

*   Проверките по химикали, извършени в рамките на комплексните проверки,  се посочват като се отбелязват с *
**Обекти, осъществяващи дейности в обхвата на Регламент 110O/O008 и ЗООС
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брой лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 „Булгартранзгаз

” ЕАД -
“Подземно 
газово 
хранилище 
“Чирен”

x 180 да да да 40963 1 0 0 0 0

2 „Камибо” ООД 

ТП Хименерго

x 100 да да не 0 0 0 0 0

3 “АЕЦ 

Козлодуй” EАД 

x 180 да да да 0 0 0 0 0

4 “Никас” ООД x 160 да да не 0 0 0 0 0
R „Нафтекс 

Петрол” ЕООД 
– Петролна база 
Враца

x 1O0 0 0 0 0 0

Забележки: *   Колона 6 до 9 се попълват само за предприятие с висок рисков потенциалX
            ** Информацията се отчита от O013 г.

брой

Съставен
и актове

*Информац
ия по чл. 
116а от 
ЗООСI 

предоставе
на на 

засегнатата 
обществено

ст

Рисков 
потенциал

Брой 
отработени 

часове за 
подготовка 

и 
провеждане 

на 
проверката лв.

№

Нисък
Влезли в 

силаВисок

Издадени наказателни 
постановления

Наименование 
на обекта

*Наличие на 
Външен 

авариен план 
(ВАП) 

(общински 
план за 

защита при 
бедствия и 

аварии) неизпъл
нени

*Проигр
аване на 

ВАП  
(да/не)

Принуди
телни 

админист
ративни 

мерки

брой брой

6. КОНТРОЛ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

*Дата на 
проиграва
не на ВАП 

**

Предприети мерки

Дадени 
предписания 
със срок на 
изпълнение 

през отчетната 
година

брой

Справка 6.19. Предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциалI в обхвата на Глава СедмаI Раздел І от ЗООС
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Бр. Лв. Бр. Лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Община Враца

1.

"Центромет” АД, гр. 
Враца, ул. "Никола 

Вапцаров" №9, леярна 
за черни метали

х х х х х х 1

2.

“Ивагус” ЕООД, 
кланица и цех за 
месопреработка, 

гр.Враца, ул. 
"Криводолско шосе"

х х х 2 1 0

3.

“Лалов и Вачев” ЕООД 
- цех за 

месопреработка - гр. 
Враца, Хранително-

вкусова зона

х х х 1

4.

„Млечен Рай – 2”ООД, 
кв. Бистрец, гр. Враца, 

предприятие за 
млекопреработка

х х х х 2 3 0

ш
ум

Дадени 
предпи-
сания

ле
ва

Обжалвани НП

бр лв
потвърдени отменени

Предприети мерки

Съставе
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7. КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ

Наименование на 
обекта,населено 
място, община

Издадени Наказателни постановления

брой неизпъ
лнени бр

ой

Справка 7.Комплексни проверки

№
  п
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Осъществен контрол по :
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  п
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ве
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5.

“ВРЗ Вола” ЕАД, гр. 
Враца, производство на 
метални конструкции 

за енергетиката

х х х 1

6.

“ВРЗ Вола ЕКО" ЕАД, 
гр. Враца, 

производство на 
метални контейнери

х х 1

7.
„ЗММ-Враца” АД, гр. 

Враца, производство на 
металорежещи машини

х х х х х 1

8.

‘Боди М Травъл’ OOД 
гр. Враца, ул. 
"Илинден", 

транспортни услуги

х х 1

9.

“Тошев М 63” ЕООД, 
гр. Враца, ул. 

"Илинден" №10, 
мебелен цех

х х 1

10.

“М-Трайдинг” ООД 
гр.Враца, ул. 

"Хр.Ботев" №41, 
хим.чистене

х х 1

11.
“Атамар”ООД с. 

Паволче, ул. "Батак", 
мебелен цех

х х 2 1 0

12.

“Булгартрансгаз” ЕАД, 
с. Чирен, общ. Враца, 

пренос, транзитен 
пренос и съхранение на 

природен газ, и 
ведомствена 

бензиностанция

х х х х х 1
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13.

“Нафтекс Петрол” 
ЕООД, петролна база, 

гр.Враца, 
Обработка,внос, износ, 

пласментно-
снабдителна и 

търговска дейност с 
петрол и петролни 

продукти

х х 1

14.

“Кармобил” ООД, 
гр.Враца, местност 

Дърводелци, 
автошоурум

х х 1

16.

„Софи” ООД, гр. 
Враца, Западна 

промишлена зона, 
производство на 

спирачни накладки

х х 1

17.

ИНКОМС ЕСТ 
“Милин камък” АД, гр. 

Враца, ул. "Мито 
Орозов" №18, 

производсво на 
метални и дървени 
изделия по поръчка

х х 1

18.

ЕТ „КАМ-Никола 
Стойков” , гр. Враца, 

ул."Шипка" №7, 
производство на 

мебели

х х х 1

19.

“Галакси Плаза” 
ЕООД, гр. Враца, ул. 
"Георги Апостолов" 
№60, производсво на 

метални и дървени 
изделия по поръчка

х х 1
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20.

Вето-Маркет” ЕООД, 
гр. Враца, Западна 
промишлена зона, 

мебелен цех

х х 1

21.

“ВиК" ООД, гр. Враца 
– градска канализация 
и ГПСОВ, гр. Враца, 

отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води

х х х 2 2 0

22.

“Камибо” ЕООД - ТП 
”Хименерго”, гр. 
Враца, Източна 

промишлена зона

х х 1

23.

ЕТ “Екопродукт – 
Мегия Б. Добрилова”, 

ул. "Илинден" №1, 
предприятие за 

млекопреработка

х х х 1

24.

“МиА-ЦВ” ЕООД, 
пресевна инсталация, с. 

Бели Извор, общ. 
Враца

х х 1

25.

”Дани-1” ООД, гр. 
Враца, ул. "Шипка" 

№1, цех за преработка 
на птиче месо

х х х 1

26.
„Чикас”ООД, гр.Враца, 

ул. "Илинден" №5, 
птицекланица

х х х 1
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27.

“Абрис” ООД -  гр. 
Враца, ул. "Илинден", 

производство на гасена 
вар и хоросан

х х х х 2 2 0

28.

“Ми – Пет” ООД, гр. 
Враца, ул. "Васил 

Кънчов" №27, бетонов 
възел и варово 

стопанство

х х 2 1 0

29.
“Бетон – ЦВ” ООД, гр. 
Враца, ул. "Илинден", 

бетонов възел
х х 1

30.

ЕТ “М – Инженеринг”, 
гр. Враца, Източна 
промишлена зона, 

производство на ПРЗ

х х 1

31.

“Месер Химко 
Газ”ООД, 1528 София, 

бул. Д. Пешев 3А,  
производство и 

търговия с технически 
и специални газове

х х 1

32.

“Химем”ЕООД, гр. 
Враца бул. Хр. Ботев 

76, Търговия и 
производство на 

рективи и химикали

х х 1

33.

“Беана-Враца”ООД, 
гр.Враца, ул. 
"Илинден" №4, 
производство на 
безалкохолни напитки

х х х х 1
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34.

“Председник” ЕООД, 
с.Бели Извор-цех за 
обработка на скално-
облицовачни 
материали 

х х 1

35.

ЕТ ”Нивего”, с.Чирен, 
общ. Враца, м. Тиквен, 
предприятие за 
млекопреработка

х х х 1

36.

ЕТ “Орбита-Н”, гр. 
Враца, м. Турканица, 
цех за месопреработка

х х 2 1 0

37.

"Химипласт" АД 
Предприятие за 
производство на тръби 
от полиетилен1 гр. 
Враца, Източна 
промишлена зона, 
съществуваща 
производствена 
площадка на 
територията на "Ново 
Химко" АД

х х 1

38.

„Максима България” 
ЕООД, „Т-Маркет”, гр. 
Враца, ж.к. "Дъбника", 
РУМ

х х 1

39.

„Билла България” 
ЕООД, гр.Враца, ул. 
"Илия Кръстеняков" 
№1

х х 1

40.
„Кауфланд България” 
ЕООД, гр. Враца, ул. 
"Оборище", №12

х х 1
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41.

"Дона 2009" ЕООД, гр. 
Враца, ул. "Георги 
Раковски" №41, ателие 
за хим чистене

х х 2 1 0

42.

хипермаркет “Лидл 
България” ЕООД, гр. 
Враца, ж.к. "Сениче", 
ул. "Стоян Ц. 
Даскалов" №3

х х 1

43.

“Пени Маркет 
България” ЕООД, ж.к. 
"Дъбника" до Пощата

х х 2 1 0

44.

"НИКАС" ООД, 
м."Говедарника", земл. 
с. Лиляче, склад за 
съхранение на 
промишлени взривни 
вещества от типа 
"Амонити" и 
спомагателни сгради 
към него

х 2 1 0

Община Мездра

45.

Производствена 
площадка на "Хемус 
М"АД, индустриална 
част на гр.Мездра, 
обработка на скално-
облицовъчни м-ли и 
дейности по временно 
съхранение и 
транспортиранена 
опасни и 
производствени 
отпадъци.

х х х х 1
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46.

"АСК БУЛ"ООД, 
гр.Мездра, 
ул."Брусенско шосе" 
№1, инсталация за 
обезводняване на 
отпадни 
нефтопродукти

х х 1

47.

ЕТ “Цветина-Цветан 
Тодоров”, гр.Мездра, 
ул. "Св.Св. Кирил и 
Методи" №52-В, 
автобусни пътнически 
превози

х х 2 1 0

48.

“Инкомс КЕ”АД, 
с.Зверино, ул."Никола 
Войновски" №3, 
производство на 
изделия от пластмаса 
за промишлеността

х х х 1

49.

“Балканкар-Искър”АД, 
гр.Мездра, ул. 
"Брусенско шосе" №1, 
производство на 
резервни части за 
машиностроенето

х х 2 2 0

50.

„Тошел 92”ЕООД, 
с.Царевец, Стопански 
двор на ТКЗС, 
животновъдство

х х 1

51.

“Монолит” АД, 
с.Върбешница, склад за 
промишлени взривни в-
ва

х х 2 2 0
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52.

EТ"Евекс Евгения 
Димитрова", 
гр.Мездра, 
ул."Брусенско шосе" 
№1, производство на 
натриев метасиликат

х х 1

53.

“Ню текс”АД, гр. 
Мездра, ул. "Христо 
Ботев" №90, 
производство на 
текстил

х х х х х 2 2 0 1 1 1000

54.

“БУЛБРЮ БГ” ЕООД, 
гр. Мездра, ул. "Христо 
Ботев" №96, пивоварна х х х х х х 1

55.

“Вархим”ЕООД, ХЦ 
гара Черепиш, 
производство на 
хидратна вар 

х х х х х 2 1 0

56.

„Техкерамик М”ООД, 
гр.Мездра, ул. 
"Боденско шосе" №1, 
производство на 
керамични изделия със 
специално 
предназначение

х х х х х 2 1 0

57.

“Марколана България” 
ООД, с.Зверино, ул. 
"Комсомолска" №2, 
производство на суров 
вълнен плат

х х х 1
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58.

„Людал 2010” ЕООД, 
с.Зверино, ул."Искър" 
№4, производство на 
бестазбестови 
фрикционни изделия 
(накладки)

х х х 2 2 0

59.

ЕТ “Йордан Величков-
Влади ”, с.Зверино, 
ул."Искър" №6, 
оранжерия за 
производство на 
краставици

х х х 1

60.
Кравеферма на ЗП 
Георги Нончев, земл. 
на с.Горна Кремена

х х 1

Община Бяла Слатина

61.

“Специал Ауто”ООД , 
гр.Бяла Слатина, ул. 
"Захари Стоянов", 
парцел №8, 
планоснимачен №3485, 
автосервиз и 
съхранение на ИУМПС

х х 1

62.

“Вега Стар”ЕООД, 
гр.Б. Слатина, ул. 
"Промишлена зона", 
консервиране на 
плодове и зеленчуци

х х х х х 1

63.

“Гарант”АД-гр. Бяла 
Слатина, ул. 
"Индустриална зона" 
№2, производство на 
хидравлични елементи 
за машиностроенето

х х х х х х 1
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64.

“Белпред” АД-Бяла 
Слатина, ул. 
"Индустриална" №2, 
производство на 
кардни прежди

х х х 1

65.

„Акет Пласт” ООД, 
гр.Бяла Слатина, ул. 
"Търнавска" №42, 
предварително 
третиране и 
рециклиране на 
отпадъци от пластмаса

х х 2 1 0 1 1 2000

66.

АПЕ 2001 ООД, 
с.Галиче, общ. Бяла 
Слатина, извън 
регулация, мелница

х х 1

67.

ЕТ “ММ-Милко 
Минов”, с. Търнак, 
свинеферма и цех за 
преработка и добив на 
месо

х х 1

68.

“Милве”АД, с. Търнак, 
общ. Бяла Слатина, 
производство на готови 
лекарствени форми

х х 1

69.
ЕТ “ФОЛК 3”, с. 
Враняк, цех за топено 
сирене

х х 2 1 0

Община Оряхово
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70.

Петролно находище 
"Селановци", земл. на 
селата Лесковец и 
Селановци, добив на 
суров нефт и природен 
газ, чрез добивни 
сондажи, 
пиезометричните 
сондажи и нефтогазо-
събирателния пункт 
(НГСП – Селановци).

х х х 1

71.
“Хидком” АД, 
гр.Оряхово, 
металообработване

х х х х 1

72.
“Агротехчаст” АД, 
гр.Оряхово, 
металообработване

х х х 1

73.

"Бургозоне" ЕООД, с. 
Лесковец, винарна и 
хотелски комплекс, 
производство на вино и 
хотелиерство

х х 2 1 0

74.

“Фериботен комплекс” 
АД, гр. Оряхово, речен 
транспорт на пътници 
и товари

х х 1

Община Козлодуй

75.

“Атоменергоремонт” 
ЕАД, гр.Козлодуй, 
площадката на АЕЦ-
Козлодуй, 
производство, ремонт и 
монтаж на съоръжения 
и резервни части за 
енергетиката

х х х х 1
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76.

“Енемона” АД, 
гр.Козлодуй, 
площадката на АЕЦ-
Козлодуй, строително-
монтажна дейност и 
електрически и 
машинен монтаж

х х 1

77.

Хипермаркет „Пени 
Маркет България” 
ЕООД, гр.Козлодуй, 
ул. "Цар Освободител" 

х х 1

78.

хипермаркет “Лидл 
България” ЕООД енд 
КО.КД, гр. Козлодуй, 
ул. “Христо Ботев” 
№2А 

х х 2 1 0

79.

“Атоменергостройпрог
рес” ЕАД, гр.Козлодуй, 
площадката на АЕЦ-
Козлодуй, строително-
монтажна дейност 
(производство на 
бетонови р-ри и 
строителна 
механизация) 

х х х 2 1 0

80.

“АЕЦ Козлодуй”ЕАД, 
гр.Козлодуй, Зона 
АЕЦ, производство на 
електроенергия

х х х х х 1

Община Криводол
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81.

”Хаджийски и 
фамилия” ЕООД, 
с.Градешница, 
общ.Криводол, 
предприятие за 
млекопреработка и 
парова централа

х х х 1

82.

“Строител 
Криводол”ЕООД, гр. 
Криводол, шосе 
Ракево, производство 
на бетон и бетонови 
изделия

х х х 1

83.

ЕТ “Тошко Тодоров”, 
с. Краводер, цех за 
преработка на птиче 
месо

х х х 2 1 0

84.
ЕТ “ЖВИ-Георги 
Тонев”, гр. Криводол, 
производство на вино

х х 1

85.
“М и М” ЕООД, гр. 
Криводол, мелница х х х 1

86.

ЕТ “СТИЛ – Валентин 
Сълков”, 
с.Градешница, цех за 
производство на олио

х х 1

87.

“Топила Груп” ЕАД, с. 
Ракево, предприятие за 
млекопреработка х х х 2 2 0 1 1 1000 1 1000

88.
Кравеферма, с.Фурен, 
животновъдство х х 1
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89.

ЕТ “Млечен пулс-95-
Цветелина Томова”, 
гр.Криводол, ул. "В. 
Левски", предприятие 
за млекопреработка

х х х 2 2 0 1 1 1000

90.

“Симекс” ЕООД, гр. 
Криводол, ул. "Г. 
Димитров" № 124А, 
производство на 
гумено-лентови 
транспортьори и 
ръкавни филтри

х х х х 1

Община Роман

91.

"Химет 2000 ", гр. 
Роман, Шосе за Златна 
Панега, цех за 
дестилация на сярна 
киселина

х х х 2 2 0

92.

“Вария ”АД, гр.Роман, 
преработка на 
вторична пластмаса за 
опаковки и др. изделия х х х 1

Община Мизия

93.

“Скът-Мизия”АД, гр. 
Мизия, ул. "Д. 
Чергарска" №1, 
предприятие за 
производство на 
брашно

х х х 1
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94.

“Андонов”ООД, гр. 
Мизия, територията на 
бивш КЦХ, инсталация 
за обработка и 
оползотворяване на 
акумулатори

х х х 1

Община Борован

95.

цех за месопреработка 
„Димитър Първанов” 
ЕООД,  с. Малорад, 
общ. Борован, ул."Хр. 
Ботев" №30

х х х 1

96.
Кравеферма, с.Борован

х х 1

Община 
Манастирище

97.
Склад за взривни 
материали в 
с.Манастирище

х х 1
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0

0

8. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Справка 8. 1. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Закони

Имуществ
ени 

санкции

0

0

1

1

0
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ЗЛР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Закон за 
ГМО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЗТ 2 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗОПОЕЩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЗВВХВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЗШОС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други  Eда се 
изпише по 
кой закон)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо
19 1 1P 1OMMM 6 OTMMM 5 6TMM 1 1MMM M M P OOMMM M M 1 OMMM 1OMM M O M O M O M P PMMM O

·                      * Причините за неизпълнените ПАМ да бъдат изписани под таблицата

·                      При административно обжалване на ПАМ, да бъде отбелязано: напр: Ако общият  брой обжалжани ПАМ е 3; 2 по съдебен ред и 1 по административен, в 
таблицата се записват на отделни редове и се отбелязва с индекс А адм. обжалване ( примера е с червено в таблицата)

0

0

0

###

0

0

0

0
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брой сума брой сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Въздух 1 1 2 7387.18 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 1231
Води 8 1 9 1431, 34 5 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 3 1596

Почви 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миризм

и
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

общо 9 O 11 8818, 5O 5 3 3 1 1O M M M M M M 5 O8O6.9

* Вписва се общата сума, получена от наложени санкции по чл. 69 през 2012г.

Справка 8.O. Наложени санкции по чл. 69 от ЗООС                                                                                                                                                                                                        

отмяна 
брой

намаля
ване 
брой

спиран
е брой

възобновя
ване бройСума сума

Получен
и суми 

от 
наложен

и 
санкции

* лв.

Издадени наказателни 
постановления за налагане на 

санкции

текущи 
брой

потвърдени
бройеднократн

и брой

Издадени заповеди за промяна на 
наложени санкции- брой

Общ    
брой

общ 
брой

1M5M3

сума

НП в съдебна процедура Предадени 
на НАП

брой
отменени
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брой неизпъл
нени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Жалби 26 бр. 11 бр. 6 бр. 9 бр. 17бр. 25 бр. 8 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 4000 лв. 0 бр 0 бр. 0 бр. 
Сигнали 63 бр. 43 бр. 16 бр 4бр. 59 бр. 75 бр. 16 бр. 0 2 бр. 2 бр. 900 лв. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 
Общо 89 бр. 54 бр. 22 бр. 13 бр. 76 бр. 100 бр 24 бр. 2 бр. 4 бр. 4 бр. 4900 лв. 0 0 0

 препратени 
по 

компотетнос
т брой

Неоснова
телни    
брой

Основателни 
/брой/

Брой 
извършен

и 
проверки

Справка 8.3.Жалби и сигнали 

Предприети  мерки

Дадени 
предписания

Брой 
проверени 

обекти
Съставени 

актове 
/брой/

ПАМ

Вид НП Наложени 
санкции по чл.69Брой
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1 2 3 4 5
Борован м.M5.OMM5г. OMM5-OM1O 7
Бяла Слатина м.M6.OMM6г. OMM6-OM1O 1O
Враца актуализирана OMMPг OMMP-OM1O O4
Козлодуй м.M5.OMM4г. OMM4-OM1O 18
Криводол актуализирана OM1Oг OM1O-OM15 O
Мездра м.M7.OMMPг. OM11-OM16 1M
Мизия OMM7г. OM11-OM16 8
Оряхово м.1O.OMM8г. OMM8-OM1P 9
Роман м.M7.OMM1г. OMM1-OM1O 1M
Хайредин актуализирана м.1O.OM1Oг. OM1O-OM15 1

9.ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
Справка 9.1.Информация относно изпълнение на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (разработена програма за опазване на 

околната среда)

Община Брой изпълнени мерки по 
плановете и програмите Не е разработенаРазработена( година) Период на действие(от-до)
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1 2 3 4 5

Враца

Програма за намаляване на 
нивата на ФПЧ-1M и достигане на 
установените норми за 
съдържанието им в атмосферния 
въздух в община Враца за 
периода OM11г.-OM14г. е приета с 
Решение №944 от 19.M4.OM11г. на 
Общински съвет Враца.

OM11г. OM11г.-OM14г. Vo-AIo-T-M1- поетапна 
газификация на община ВрацаX
Vo-AIo-T-M1- поетапно 
увеличаване на използването на 
природен газ и електроенергия за 
отоплението на домакинствата 
през отоплителния сезонX Vo-AIo-
T-M4- оптимизиране на 
параметрите на селищната среда, 
благоприятстващи подобряване на 
качеството на въздухаX Vo-AIo-T-
M5- почистване на уличната мрежа 
в община ВрацаXVo-AIo-T-M8- 
периодично почистване на 
тротоарите в централната градска 
частXVo-AIo-I-1M - провеждане на 
мероприятия за залесяване и 
затревяванеXVo-AIo-T-11- 
увеличаване на площите с 
компактна дървесна 
растителностXVo-AIo-T-1O- 
оптимизиране на транспортната 
схема в обшина Враца

Борован Общински план за развитие OMM7 OMM6-OM1P

Бяла Слатина Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Враца Общински план за развитие OMM6 OMM6-OM1P

Козлодуй Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Криводол Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Справка 9.O.Информация относно стратегии, планове и програми, които се изпълняват в областта на опазване на околната среда

Община Наименование на документа Период на действие(от-до) Брой изпълнени мерки по 
плановете и програмитеПриет(година)
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Мездра Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Мизия Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Оряхово Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Роман Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Хайредин Общински план за развитие OMM7 OMM7-OM1P

Мездра
Програма за развитие на туризма 
в общината

OMM8 OMM8-OM1O

Козлодуй
Програма за развитие на туризма 
в общината

OMM8 OMM8-OM1O
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Наименование на проекта Кратка характеристика Източници на 
финансиране Стойност на проекта Етап на развитие

1 2 3 4 5
"Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на 
гр. Враца"

Реконструкция и модернизация на ПСОВI 
гр. ВрацаI реконструкция на 
водопроводната мрежаI подмяна на главен 
довеждащ водопроводI реконструкция и 
доизграждане на канализационната мрежа

ЕС EКохезионен фонд)I 
Държавен бюджетI Община 
Враца

1P6 PTP O88IMT лв.I от тях 
1OP 5OP 616IM1 - 
безвъзмездна финансова 
помощ

Стартирал І-ви етап

"Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на 
гр.Козлодуй"

Реконструкция на водопроводната мрежаI 
доизграждане на канализационната мрежаI 
доизграждане на ПСОВI гр. Козлодуй

ОП "Околна Среда OMMT-
OM1Pг."

O5 6OP 44OI59 лв.I от които: 
18 9P9 4OOI14 лв.- 
финансиране от ЕС 
(Кохезионен фонд)X 4 TP4 
855I54 лв.национален 
бюджет на Република 
БългарияX 1 949 164I85 лв. - 
общинско съфинансиране

В процес на строителство

"Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на 
гр. Бяла Слатина" - 
"Техническа помощ за 
подготовка на интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Бяла 
Слатина"

Доизграждане на канализационна система и 
изграждане на ПСОВ

Осигурено финансиране по 
ОП "Околна Среда OMMT-
OM1Pг."за "Техническа 
помощ за подготовка на 
Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на 
гр. Бяла Слатин"

1 OM5 555 лв.за Техническа 
помощ

В процес на реализация чрез 

"Доизграждане на 
канализационната мрежа и 
изграждане на ПСОВ на гр. 
Мездра"

Доизграждане на канализационна система и 
изграждане на ПСОВ

Финансиране по ОП "Околна 
Среда OMMT-OM1Pг. За 
"Техническа помощ за 
подготовка на интегриран 
инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Мездра" 

Сключен договор по ОПОС за 
изпълнение на проектното 
предложение. Изпълнението на 
договора е на етап избор на 
изпълнител за подготовка на 
документация за възлагане на 
обществена поръчка.

Справка 9.3.Информация за изпълнявани проекти/ обекти с екологично значение  
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"Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни водиI 
канализационна мрежа и 
съпътстващата я 
водопроводна мрежа на 
територията на гр. Мизия"

Изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни водиI канализационна мрежа и 
съпътстващата я водопроводна мрежа на 
територията на гр. Мизия

ОП "Околна Среда OMMT-
OM1Pг."

Извършено прединвестиционно 
проучване. В процес на 
подготовка на документация за 
кандидатстване по ОПОС

"Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на 
гр. Криводол"

Доизграждане на канализационна система и 
изграждане на ПСОВ

ОП "Околна Среда OMMT-
OM1Pг."

Извършено прединвестиционно 
проучване. Внесена в МОСВ 
документация за финансиране по 
ОПОСI Приоритетна Ос 1.

"Рехабилитация на 
водопроводната мрежа и 
изграждане на канализация с 
ПСОВ с капацитет 1MMM е.ж. в 
с. КрушовицаI общ. Мизия"

Изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни водиI канализационна мрежа и 
съпътстващата я водопроводна мрежа 

Мярка PO1 на "Програма за 
развитие на селските райони"

Приключили процедури по ЗОП 
и предстои откриване на 
строителна площадка

"Изграждане на канализация с 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води за  1MMM е.ж. 
на с. СофрониевоI общ. 
Мизия"

Изграждане на канализационна система и 
пречиствателна станция за отпадъчни води

Мярка PO1 на "Програма за 
развитие на селските райони"

На етап готови идейни проекти

"Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води и 
канализационни мрежи на с. 
БутанI с. Гложене и с. ХърлецI 
общ. Козлодуй"

Изграждане на канализационни системи и 
пречиствателна станция за отпадъчни води

Готовност за кандидатстване 
за финансиране по 
приоритетна ос 1 на ОП 
"Околна среда OMMT-OM1Pг."

Изготвени инженеро-геоложки 
доклади и прединвестиционни 
проучвания

"Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води с капацитет 4 
OMM е.ж. в землището на гр. 
Роман"

Изграждане на канализационна система и 
пречиствателна станция за отпадъчни води

ОП "Околна Среда OMMT-
OM1Pг."

На етап изготвени 
прединвестиционни проучвания 
и внесена документация в 
МОСВ
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Инвестиционен проект 
”Управление на отпадъците 
на община Козлодуй - 
закриване на съществуващо 
сметище за твърди битови 
отпадъци на гр. Козлодуй”

Рекултивация на градско депо за битови 
отпадъци

По ПМС OM9 за рекултивация 
на общински сметища

Извършено прединвестиционно 
проучване. В процес на 
подготовка на документация за 
кандидатстване по ОПОС

Изграждане на клетка O.1. към 
РДНО Враца - Мездра

Изграждане на клетка към депото Държавния бюджет-
ПУДООС

O 9M8 994 лв. Обекта е приключен и въведен в 
експлоатация

Сепарираща инсталация за 
битови отпадъци към РДНО 
Враца-Мездра

Изграждане на сепарираща инсталация Държавния бюджет-
ПУДООС

4 T98 615 лв Обекта е приключен и предстои 
въвеждане в експлоатация

„Дейности по устойчиво 
управление на резерват 
„Врачански карст” – 
изключителна държавна 
собственостI попадащ в 
териториалния обхват на 
РИОСВ-гр. Враца” 

Маркиране на терен на границите на 
резерват „Врачански карст".  Ремонт на 
Опознавателен маршрут „Воеводин дол-
Скакля". Обозначаване подходите с табелиI 
изработка и поставяне на информационни 
таблаI изграждане на кътове за отдих и 
подновяване на маркировката по маршрути 
„Бистрец-Леденика" с изходен пункт" 
кв.БистрецI маршрут „Ботев път" с изходен 
пункт местността „Кръстиля" и маршрут 
„Кривите" с изходен пункт кв. 
„Медковец".Оборудване на информационен 
и посетителски център в съществуващо 
помещение.

Европейски фонд за 
регионално развитие и 
държавния бюджет на 
Република България чрез 
Оперативна програма 
“Околна среда OMMT – OM1P”

Сума на предоставената 
безвъзмездна финансова 
помощ: P5O 9MM.MMлв..
Европейски фонд за 
регионално развитие: O99 
965.MMлв.
Национално съфинансиране: 
5O 9P5.MMлв.

Проектът е стартирал през 
MT.OM1Oг. и до момента са 
изпълнени дейности по работа с 
деца и информация и 
публичност 

„Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
ПП „Врачански Балкан”

Поддържащи и възстановителни дейности в 
гориI земи и водни площи. Посетителска 
инфраструктура и капитално строителство. 
Интерпретация и образователни програми. 
Планиране и оптимизация на управлението

ОП "Околна Среда OMMT-
OM1Pг."

4 5PP 9PTI85 лева. Започнати дейности по 
строителство на заслони и 
информационни пунктове

287



“Опазване и възстановяване 
на 11 типа природни 
местообитания край реки и 
влажни зони в 1M Натура OMMM 
места в българските гори”

Опазване и възстановяване 11 типа 
природни местообитания край реки и 
влажни зони в горите върху площ от O1 хил. 
ха в 1M български природни парка – 
БългаркаI ВитошаI Врачански БалканI 
Златни пясъциI ПерсинаI Рилски манастирI 
Русенски ЛомI Сините камъниI СтранджаI 
Шуменско плато.

програма LIcEH на 
Европейския съюз

1 OP6 8P4 евроI в т.ч. 615 199 
евро съфинансиране от ЕС.

Проучване на местата за 
възстановяване
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Посетители в информационния център на РИОСВ P8
Посетители на Интернет-страницата на РИОСВ Уникални O1TT5M; Общи 1O9MPO4;
Брой проведени консултации с обществеността по ОВОС M
Брой проведени срещи за обществени обсъждания на доклада по ОВОС, спрямо проведените процедури по 
ОВОС, в това число
         -          Брой на участвалите в обществените обсъждания
         -          Брой на направените предложения  от обществеността
         -          Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от обществеността
Брой проведени консултации с обществеността на екологични оценки на планове и програми, в това число
         -          Брой на участвалите в консултациите с обществеността
         -          Брой на направените предложения  от обществеността
         -          Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от обществеността                                                                                                                                                                                                  
Брой проведени обществени обсъждания, свързани с обявяване на защитени територии и зони, разработване 
и приемане на планове за управление на защитени територии, в това число
        -          Брой на участвалите в обществените обсъждания
        -          Брой на направените предложения  от обществеността
        -          Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от    обществеността

Форуми M

Конкурси 1 - Конкурс за коледно пожелание

Открити уроци O - Туризъм във влажните зони: Едно великолепно 
изживяване; Мониторинг на въздуха;

Изложби M
Обучителни семинари M

Издадени информационни материали Табела, плакати, брошури за Оперативна програма 
"Околна среда OMMT-OM1P"

10. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО 
СЪЗНАНИЕ, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Проведени информационно- образователни кампании за обществеността Eда се посочат наименованията на 
кампаниите)

5 - Ощо проведени информационно-образователни 
кампании: /Международен ден на влажните зони; 
Световен ден на водата; Ден на земята; Да почистим 
България за 1 ден; Година на прилепа OM11-OM1O;/

Вид проведена дейност

Справка 10.1.Информация за дейности за повишаване на общественото съзнание и  култура в областта на опазване на околната среда и участие на 
обществеността в процеса на вземане на решения  

Брой/тема

M

M

M
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Други M
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журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B-55 
09.01.2012г.

Фирми намиращи се 
на територията на 
РИОСВ – Враца, 
притежаващи 
разрешително по 
чл.37 от ЗУО или КР 
за дейности по 
оползотворяване или 
обезвреждане на 
отпадък с код 10 11 
12- отпадъчно 
стъкло.

“Тракия Глас” ЕАД, гр. 
Търговище

Да № 1 
11.01.2012г.

В-351 
15.02.2012г.

Информация относно 
публични регистри , 
поддържащи 
ръководната 
институция – 
наименование на 
регистъра и реда за 
достъп до него 
съгласно чл. 15а ал. 2 
от  ЗДОИ

Дарина Палова 
Фондация 

«Програма Достъп 
до Информация» 

гр. София

Да № 2 
17.02.2012г.

Обжалван
е Друго

Справка 1M.O.Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им                                                                                

Заявление № Вид на исканата 
информация

Заявител
Решение за 

предоставяне 
на достъп до 
информация

Решение за 
отказ за 

предоставяне на 
достъп до 

информация

Мотиви 
за отказа
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В-363 
17.02.2012г.

Информация относно 
списък на 
промишлените 
предприятия в 
района, които са в 
или извън  
населените места и 
не се контролират  от 
ВИК операторите; 
копия от протоколи 
за резултатите от 
изпитване на водни 
проби от 
отпадъчните им води 
на изхода от 
промишленото 
предприятие или от 
изхода на локалното 
им пречиствателно 
съоръжение; копия 
на Разрешителните 
им за заустване на 
отпадъчни води

“Аквапартньор” ЕООД  
гр. София

Да №3 
05.03.2012г.

290



В-380 
21.02.2012г.

Информация относно 
издадени решения по 
ОВОС за 
Инвестиционни 
предложения, 
попадащи на 
територията на 
защитена зона 
«Карлуково» и 
издадени решения по 
ОВОС за 
инвестиционни 
предложения  в 
землището на с. 
Камено поле, общ. 
Роман

“Алвас и Рома” ООД  
гр. Враца

Да № 4 
27.02.2012г.
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В-505 
14.03.2012г.

Информация относно 
санкции и 
предписания, 
изготвени от РИОСВ-
Враца към МПС от 
секторите 
металообработване, 
химически  
повърхностна 
обработка, 
електроника и 
електротехника, 
текстил и по-
конкретно данни и 
информация за 
предприятие, 
контролна дейност, 
която РИОСВ-Враца 
упражнява върху 
предприятието, вид и 
брой издадени  
предписания към 
предприятието през 
последните 3 год. и 
описание на 
издадените санкции и 
предписания

Проф. Д-р  Костадин 
Костадинов Фондация 

“Гис-Трансфер 
Център” гр.София

Да № 5 
26.03.2012г.

В-744 
10.04.2012 г.

Информация относно 
всички водени под 
отчет работещи 
бетонови  възли, 
варови възли, 
асфалтови бази, 
кариери за инертни 
материали в 
оказаните от Вас 
общини

Инж. Иван 
Тодоров гр. 

Карлово

Да, частичен № 
6 27.04.2012г.
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В-849 
25.04.2012 г.

Информация във 
връзка с издаване на 
разрешително за 
заустване на 
отпадъчни води, 
съгласно Писмо на 
БДУВ-ДР гр. Плевен  
протоколи от 
лабораторни 
изпитвания на водни 
проби за 2011г. и 
2012г

“Балкан Искър” АД гр. 
Мездра

Да № 7 
25.04.2012г.

В- 953 
09.05.2012 г.

Информация относно 
Имот № 000157 
намиращ се в 
землището на с. 
Кунино попада ли в 
Натура 2000 зона

“Хидроенергийна 
компания” ООД, гр. 

Благоевград

Да № 8 
10.05.2012 г.

В-1022 
16.05.2012г.

Информация относно 
наличието на 
инвестиционни 
предложения 
планирани или 
реализирани от 
2006г. до момента на 
територията на 
зоните, предмет на 
оценка за 
съвместимост

Държавн
о 

предприя
тие 

“Радиоак
тивни  

отпадъци
” гр. 

София

Да № 9 
28.05.2012 г.

В-1067 
19.05.2012г.

Информация за 
регистрираните 
билкозаготвителни 
пунктове и складове 
за билки, които са 
изкупували плод от 
шипка през 2011г.

Калоян 
Борисов гр. 

София

Да № 10 
31.05.2012 г.
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В-1811 
16.08.2012г.

Информация за 
Решения, издадени 
по докладите за 
оценка на 
съвместимостта за 
инвестиционните 
предложения, 
попадащи в 
цитираните защитени 
зони: BG 0000508 
«Река Скът» и BG 
0000614 «Река 
Огоста»

“Газтек БГ” АД, гр. 
София

Да № 11 
24.08.2012г.

294



В-1986 
28.08.2012г.

Информация относно 
Решения за 
преценяване на 
вероятната степен на 
значително 
отрицателно 
въздействие съгласно 
чл. 18 от Наредбата 
за условията и реда 
за извършване на ОС 
на планове, 
програми, проекти и 
инвестиционни 
предложения с 
предмета и целите на 
опазване на ЗЗ, 
издадени за планове, 
проекти и 
инвестиционни 
предложения на 
територията на 
Община Враца, 
Община Козлодуй, 
Община Мизия, 
Община Оряхово за 
периода от 2007г. до 
2012г.

“Газтек БГ” АД, гр. 
София

Да № 12 
04.09.2012г.
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В-2271 
03.10.2012г.

Информация относно 
конкретни параметри 
- замърсители и 
количества, за които 
е констатирано 
наднормено 
замърсяване на 
атмосферния въздух, 
след извършена 
оценка на 
резултатите от 
проведени собствени 
непрекъснати 
измервания /СНИ/ за 
2011г. от РИОСВ-
Враца на “Холсим 
/България/” АД, с. 
Бели извор, общ. 
Враца, обл. Враца

Евгения 
Людмилова 
Ташева гр. 

София

Да, частичен 
№13 

23.10.2012г.

В-
2348/11.10.2012

г.

Информация относно 
Инвестиционно 
предложение  
“Изграждане на 
МВЕЦ “Ребърково” 
на р. Искър в 
землището на с. 
Ребърково, общ. 
Мездра, обл. Враца

Лазарина 
Тодорова 
Якимов,а 
гр. Враца

Да № 14 
22.10.2012г.

В-2675 
15.11.2012 г.

Информация за  
всички 
инвестиционни 
предложения /ИП/ на 
територията на 
защитена зона 
“Карлуково”

“Алвас и Рома” ООД, 
гр. Враца

Да № 15 
23.11.2012г.
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В-2828 
05.12.2012 г.

Предоставяне на 
информация за 
издадени 
констативни 
протоколи за 
констатирани 
нарушения и 
административни 
актове за налагане на 
административни 
санкции, наложени 
на “ВЕЦ Своге” АД и 
на “ВЕЦ Своге” 
ООД, свързани  с 
разрешителни за 
водоползване и 
разрешителни за 
ползване на воден 
обект, разположени 
на река Искър от яз. 
Панчарево до с. 
Крушовене

Любомир 
Радков 

Костадинов 
гр. София

Изпратен
о по 
компетен
тност на 
БДУВДР  
- гр. 
Плевен с 
наш изх. 
№ 2828/ 
07.12.201
2г.

-          Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.
-          Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление 
или когато заявителя не е конкретизирал исканата информация.

-         Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за
 достъп/отказ за предоставяне на информация. 

-          Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган 
(териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ субекти) за вземане 
на отношение по компетентност.
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Брой Средна продължителност
0 0 0

Справка 10.3.Информация за Европейската комисия при докладването по Директива O003/4/ЕО относно достъпа до информация за околна среда

% на заявленията за достъп до информация, обработени в срок, съгласно ЗДОИ
100

% на заявленията за достъп до информация, обработени в удължен срок, съгласно ЗДОИ
0

Процедури, проведени съгласно чл. 6 EДостъп до правосъдие), параграфи 1 и O от Директива O003/4/ЕО относно достъп на обществеността до информация за околна 
среда

Средна себестойност
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