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1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област

Планът за контролната
дейност на Регионална
инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – Враца
обхваща периода от 01.01.2022
год. до 31.12.2022 год.

Планът се изготвя в
изпълнение разпоредбите на
чл.  6,  т.  8  от Правилника за
устройство и дейността на
Регионалните инспекции по
околна среда и водите.

На контролираната
територия на РИОСВ – Враца
попадат следните общини от

област Враца: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Оряхово, Роман и Хайредин.

Област Враца се намира в Северозападната част на България и включва
западната част на Стара планина и Врачанския Балкан. Граничи с областите Монтана,
София-област, Ловеч и Плевен, а на север с река Дунав.

Релефът е разнообразен - от равнинен покрай река Дунав, хълмист, с
преобладаваща надморска височина 150-300 м - в посока север и на юг – планински,
включващ Врачанска планина. На север има международна граница с окръг Долж,
Румъния. На запад граничи с област Монтана, на юг със София Област и на изток с
областите Ловеч и Плевен. През територията на област Враца минават международни
транспортни коридори: номер ІV – път Е 79 и номер VІІ – река Дунав.

 През територията преминават реките – Искър, Ботуня, Лева, Огоста, Скът и др.
В климатично отношение  попада в умерено-континентална подобласт.

В региона са разположени множество защитени природни обекти. Към тях
спадът  защитени територии в четири категории - резерват “Врачански карст”,
природен парк “Врачански Балкан”, 15 защитени местности и 13 природни
забележителности.

На територията на Врачанска област има 18 защитени зони, от които 3 са за
опазване на  дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна.  Обект на защита в зоните по Натура 2000  са около 140  природни
местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими
за Европейската общност.

Индустриалното развитие на областта се представя от енергетика, производство
на цимент, добив, съхранение и пренос на нефт и газ, машиностроене, текстилна и
шивашка промишленост, кариери за добив и обработка на каменни блокове и мрамор,
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, строителна дейност и др. На
територията й се намират „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и най-голямото хранилище за
природен газ в България - Подземно газохранилище - Чирен, стопанисвано от
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
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1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура

РИОСВ - Враца е административна структура към Министъра на околната среда и
водите, имаща за цел да осигури провеждането на държавната политика по опазване на
околната среда на регионално ниво за област Враца.

Задачите, компетенциите и задълженията се определят от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ, както и от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС), и всички останали закони и подзаконови нормативни уредби касаещи
екологичното законодателство.

Основните задачи на експертите от РИОСВ - Враца са опазване и контрол на
компонентите и факторите на околната среда на територията на Врачанска област.

При провеждане на своята дейност инспекцията има регулиращи, контролни и
информационни функции.

Регулиращите функции на РИОСВ – Враца включват разработване или участие в
разработването на документи в областта на опазването на околната среда и
устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище
дейности, свързани с политиката на държавата в тази област

Информационните функции на РИОСВ – Враца включват предоставяне на
информация в областта на околната среда на обществеността и средствата за масово
осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната
среда, поддържане на регистри, бази данни и интернет страницата на инспекцията

Контролните функции на инспекцията се състоят в осъществяването на
превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на нормативни актове,
регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й
въздействат. Контролните дейности са свързани с предотвратяване от замърсяване или
увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане, опазване
на водите от замърсяване, спазване на изискванията за осигуряване на
екологосъобразно управление на отпадъците, опазване на елементите на Националната
екологична мрежа и биологичното разнообразие, опазване качеството на атмосферния
въздух.

Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите по ОВОС и ЕО; чрез
издаване на разрешения и регистрационни документи за спазване на изискванията за
управление на отпадъците; чрез извършване на оценка за съвместимост (ОС) на
инвестиционни предложения, планове, програми; изготвяне на становища за дейности в
защитени територии и защитени зони; участие в процедурите по предложения за
обявяване и промени на елементи от Националната екологична мрежа и др.

Текущият и последващ контрол включва проверки на обекти и лица за спазване на
екологичното законодателство по компонентите – води, въздух, почви, биологично
разнообразие и факторите (отпадъци, шум, ГМО, опасни химични вещества), които им
въздействат.

Организационната структура на РИОСВ – Враца е създадена в съответствие с
Правилника за устройството и дейността на РИОСВ. Щатната численост на
инспекцията по длъжностно разписание е 23 броя, извън щатна бройка по ПМС № 66 –
1 бр. Инспекцията  е структурирана в две администрации – обща и специализирана.
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ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА

ДИРЕКЦИЯ АФПД

Директор дирекция – 1 бр.

Направление „Финансово-
счетоводна дейност“ – 1 бр.

Старши счетоводител – 1 бр.

Направление
„Административно и кадрово

обслужване“ – 2 бр.
Главен експерт – 1 бр.

.     Технически сътрудник – 1 бр..

ДИРЕКЦИЯ КПД

Директор дирекция – 1 бр.

ОТДЕЛ

„Контрол на околната среда“
Началник отдел – 1 бр.

Направление „Опазване
чистотата на атмосферния

въздух“ – 2 бр.
Главен експерт – 1 бр.

Младши експерт – 1 бр.

Направление „Опазване и контрол
чистотата на водите“ – 1 бр.

Старши експерт – 1 бр.

Направление „Управление на
отпадъците и опазване на
почвите“ – 3 бр.

Главен експерт – 1 бр.
Старши експерт – 1 бр.
Младши експерт – 1 бр.

ОТДЕЛ

„Превантивна дейност“
Началник отдел – 1 бр.

Направление
„Екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната

среда“ – 3 бр.
Главен експерт – 1 бр.
Старши експерт – 2 бр.

Направление
„Биологично разнообразие,
защитени територии и зони“ - 2 бр.
Старши експерт – 1 бр.
Младши експерт – 1 бр.

Направление „Специализирани
регистри“ – 1 бр.

Младши експерт – 1 бр.

СТРУКТУРА И СЛУЖИТЕЛИ на Регионална инспецкия по околната среда и водите – Враца

Направление „Правни дейности“
- 1 бр.

Главен юрисконсулт – 1 бр.

Направление „Комплексно
предотвратяване и контрол на
замърсяването“ – 1 бр.

Младши експерт – 1 бр.

.Техническисътрудник–1
бр..Специалист„Стопанска
дейност“–1бр.

Направление „Стопанска дейност“ –
1 бр.

Специалист – 1 бр.

1.3. Мисия и цели на РИОСВ
Опазване и съхраняване на природното богатство в България,  в частност на

територията на областта Враца и поддържане на чиста и здравословна среда за
бъдещите поколения, чрез постигане на следните специфичните цели за 2022 г.:

ü Достигане на нормата по отношение на замърсителя фини прахови частици
(ФПЧ10) и изпълнение на мерките заложени  в Плановете за действие към общинските
програми за управление на качеството на атмосферния въздух в община Враца и
община Мездра, изготвени по чл. 27 от Закон за чистотата на атмосферния въздух;

ü   Спазване качеството на атмосферния въздух, на емисионните норми на
изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни източници и
граничните стойности на нивата на шум излъчван в околната среда от страна на
операторите.

ü Задоволяване потребностите от вода на населението чрез подобряване на
качествените и количествени показатели на повърхностните и подземни води и
съхраняване на водните ресурси на контролираната територия на инспекцията.

ü Устойчиво управление на отпадъците чрез засилен контрол относно
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано третиране на
производствени и опасни отпадъци, контрол на общинските администрации относно
спазване и прилагане на задълженията им по ЗУО;

ü Опазване и съхраняване на защитените територии и защитени зони от
екологичната мрежа „Натура 2000“ в териториалния обхват на инспекцията;

ü Предотвратяване и ограничаване загубата на биологично разнообразие чрез
опазване на защитени видове и генетичните им ресурси;
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През 2021 г. влязоха в сила следните законодателни промени:
ü Закон за опазване на околната среда. Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр.,

бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.
ü Закон за управление на отпадъците. Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от

13.07.2012 г., изм., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., (*) бр. 14 от
17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.,
изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г.

ü Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996г., изм. и доп.
ДВ, бр. 18/2021г.);

ü Закон за защитените територии. Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.,изм., бр. 21
от 12.03.2021 г.

ü Закон за лечебните растения.  Обн.,  ДВ,  бр.  29  от 7.04.2000  г.,изм.  бр.  17  от
26.02.2021 г.

ü Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., доп., бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила
от 5.03.2021 г.

ü Закон за водите. Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г.,
доп., бр. 13 от 16.02.2021 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г.

ü 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, в помещенията на жилищни и
обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство,
рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето
на населението (обн. ДВ, бр. 58/2006г., изм. и доп. бр. 100/2021г.).

ü Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства. Приета с ПМС
№ 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и
доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от
22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 30 от
15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм., бр. 9 от 26.01.2017 г., изм. и доп., бр. 47 от
5.06.2018 г., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 2 от 8.01.2021 г.

ü Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори. Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в
сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в
сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г., изм., бр. 30 от
15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2018 г., доп., бр. 2 от
8.01.2021 г.

ü Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци (приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от
8 януари 2021г.)

ü Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
(Обн. ДВ. бр.111 от 27 декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 януари 2017г., изм. и
доп. ДВ. бр.26 от 22 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021г.)

ü Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда (Приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г., oбн. ДВ. бр.91
от 2 Ноември 2021 г.)

ü Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. (Приета с ПМС № 271 от
30.10.2012 г., oбн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август
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2013г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм.
и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.)

ü Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
(Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., oбн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., изм. ДВ.
бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.60
от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.)

ü Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. (Приета с
ПМС № 221 от 14.09.2012 г., oбн. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.30 от
15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8
Януари 2021г.)

ü Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. (Приета с
ПМС № 352 от 27.12.2012 г., oбн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от
20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.)

ü Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
(Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от
16.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.)

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство

Постигане и поддържане на добро състояние на всички подземни, повърхностни
и морски води, като ресурс от особено значение за живота на планетата, както и
ограничаване на вредните въздействия върху човешкия живот и здраве, околната среда,
културното наследство и стопанската дейност.

Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на област Враца
чрез изпълнение на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на
образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез
рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие
върху околната среда и човешкото здраве.

Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие.

Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото
здраве чрез прилагане на превантивни инструменти.

Публикуване на интернет страницата на инспекцията на екологична информация
с цел повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на околната среда и
ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното
законодателство.

Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове
и генетичните им ресурси.

Опазване, устойчиво ползване на биологичното разнообразие и справедливо и
равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването на генетичните
ресурси.

Опазване и възстановяване на екосистемите и съхраняване на услугите и
ползите, които те предоставят.

Поддържане и ефективно управление на природни местообитания и видове с
европейско и национално значение в обхвата на Националната екологична мрежа
(НЕМ).

2. Околна среда, дейности и инсталации
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2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района
Основен проблем, свързан с качеството на атмосферния въздух в предходни

години, са наднормените средноденонощни концентрации по показателя ФПЧ10 в град
Враца. За втора поредна година след 2020-та (регистрирани 23 броя превишения), броя
на регистрираните превишения през 2021г. по показателя ФПЧ10 от АИС “ЖП Гара”-
Враца на средноденонощната норма е 12 броя  (ПДК ср.дн. 50 мкг/м3).  През 2021г.
регистрираният брой превишения на ФПЧ10 е под европейската норма от 35 броя
годишно. За сравнение, регистрираните превишения през  предходните години са както
следва: през 2019г.- 43броя, през 2018г.- 38броя.

Превишенията по показателя са регистрирани основно през зимния сезон, като
основен източник са процесите на  изгаряне на твърди горива в бита. Неблагоприятен
ефект оказват специфичните метеорологични условия през зимния сезон (температурни
инверсии, мъгли, безветрие и др.), както и ниските изпускащи устройства (комини) към
жилищните сгради, непозволяващи разсейване на атмосферните замърсители от
горивните инсталации. Част от регистрираните превишения на ФПЧ10 се дължат и на
трансграничен пренос на прахови частици.

Регионален проблем при управление на водите е неефективното функциониране
на някои пречиствателни съоръжения /ЛПСОВ/ за производствени отпадъчни води,
което е причина за внасяне на замърсители във водните обекти. Друг съществен
проблем е образуването на нерегламентирани сметища в близост до водни обекти.

Проблемите,  свързани с управлението на отпадъците на регионално ниво е
наличието на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, предимно на терени в
близост до урбанизираните територии на населените места.

При извършения мониторинг на почвите в пунктовете от Националната система
за мониторинг на почвите през 2020г. не са констатирани случаи на наличие на тежки
метали над ПДК  и вкисляване на почвите. Все още не е решен окончателно проблема с
излезлите от употреба пестициди. В момента на територията на област Враца негодни
ПРЗ се съхраняват в три склада (един от които новооткрит през 2021г.) и площадка с 60
броя „Б-Б“.

С увеличаване броя на получените сигнали на „зеления“ или дежурния телефон в
инспекцията относно намерени бедстващи екземпляри от защитени видове, за които в
повечето случай е необходима незабавна реакция по изпращането им в спасителен
център, възникват проблеми, свързани с тяхното транспортиране, липсата на
подходящи условия и помещения за временното им настаняване в инспекцията, както и
липсата на разположени в близост спасителни центрове или ветеринарни клиники, към
които да бъдат препратени ранените индивиди за своевременна диагностика и лечение.
Въпреки тези проблеми, РИОСВ – Враца предприема навременни действия по
осигуряване на транспорт на видовете до ветеринарна клиника и/или директно до
спасителен център за оказване на първа помощ от специалисти.

От страна на инспекцията се извършват по-голям брой проверки в защитени
територии и зони, който са в непосредствена близост до урбанизираните райони, където
рискът от потенциални нарушения в режимите им на опазване е значително по-висок, с
цел присъствието на контролните органи да окаже необходимия ефект за намаляване на
броя на нарушенията. През изминалата година не са отчетени проблеми, тъй като са
изпълнени дадените от страна на РИОСВ-Враца предписания, във връзка с постъпилите
в инспекцията сигнали за нерегламентирани замърсявания в границите на защитените
природни обекти.

Анализът на резултатите от осъществяваният превантивен контрол, по
изпълнение  на условията в решенията по ОВОС издадени от Министъра на околната
среда и водите за инвестиционни предложения на територията контролирана от РИОСВ
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- Враца и в решенията по ОВОС, издадени от директора на РИОСВ - Враца от
предходните години, показва спазване на поставените условия, мерки и ограничения в
издадените решения и становища.

За изминалата 2021г. на територията, контролирана от РИОСВ – Враца, се
наблюдава засилен интерес на възложители към реализирането на инвестиционни
намерения, касаещи изграждане на фотоволтаични електроцентрали и мелиоративни
дейности в селското стопанство, и по-конкретно напояване на земи, както и ИП
свързани с дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.

2.2. Контролирани дейности
Планирането на контролната дейност за 2022 г. е съобразено с изготвената

оценка на риска, заложените приоритети и резултатите от извършените в предходни
години проверки. Честотата на планираните проверки е определена в съответствие с
изготвената оценка на риска и нормативните изисквания на ЗООС,  ЗУО и ЗВ и е
обвързана с наличния административен капацитет и финансов ресурс в РИОСВ-Враца.

Предвид това в плана за контролна дейност са включени:
ü Дейности заложени  в Плановете за действие към общинските програми за

управление на качеството на атмосферния въздух на община Враца и община Мездра;
ü Дейности подлежащи на емисионен контрол, извършващи собствени

непрекъснати и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух (технологични и горивни инсталации и съоръжения в
т.ч. и средни горивни инсталации);

ü Дейности свързани с оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове
(ФПГ) и вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС), ползватели извършващи
проверки за течове на такова оборудване и дистрибутори на ФПГ.

ü Дейности за които има издадени Разрешителни за емисии на парникови газове;
ü Дейности по отношение на изпълнение на етап II на улавяне на бензиновите

пари и съответните периодични проверки за ефективност;
ü Дейности източници на летливи органични съединения и лица пускащи на

пазара такива продукти;
ü Дейности източници на промишлен шум излъчван в околната среда.
ü Дейности свързани с образуването на производствени отпадъчни води и

подлежащи на разрешителен режим по Закона за водите, във връзка със спазване на
задълженията им по чл. 48, ал.1,т.12 от Закона;

ü Дейности за които е проведена процедура по реда на Глава седма, Раздел II от
ЗООС и имат издадено  Комплексно разрешително;

ü Дейности свързани с чистотата на населените места и изпълнението на чл. 19
от ЗУО,  който определя правомощията и задълженията на кметовете на общини и
засилен контрол за недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци;

ü Дейности по третиране, събиране и транспортиране на отпадъци, вкл.
трансграничен превоз на отпадъци и спазване на изискванията на Регламент
(ЕО)1013/2006, спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията в
издадените разрешителни и регистрационни документи;

ü Дейности относно законосъобразното събиране, разделяне, третиране и
предаване на болнични отпадъци.

ü Дейности свързани с контрол на обекти, чиято продукция се пуска опакована
на пазара и навременното заплащане на дължимата продуктова такса;

ü Дейности свързани с контрол на обекти, от чиято дейност се образуват
производствени отпадъци, относно законосъобразното им събиране, временно
съхранение и третиране на площадката на образуване;
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ü Дейности свързани с управление на отпадъците /РДНО, съществуващи системи
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, новоизграждащи се системи за разделно
събиране и третиране на биоразградими отпадъци/, както и дейностите по рекултивация
на спрени от експлоатация общински депа или клетки от РДНО;

ü Дейности свързани с изпълнението и прилагането на влязлата в сила Наредба
за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната
среда.

ü Дейности на оператори, класифицирани по чл. 103, ал. 1 от ЗООС като
предприятие и/или съоръжение с висок или нисък рисков потенциал.

ü Дейности свързани с производство, внос или употребяват опасни химични
вещества и смеси. Контрол  върху  реда  и  начина  на съхранение на опасни химични
вещества и смеси в съответствие с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни
химични вещества и смеси.

ü Дейности попадащи в Приложение № 1 на Закон за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), основно на такива
притежаващи документи за дейности по третиране  на отпадъци и извършващи
дейности по управление на  минни отпадъци.

ü Дейности по съхранение на негодни за употреба препарати за растителна
защита, във връзка с недопускане на замърсяване на почви с ПРЗ, както и във връзка с
изпълнение на програмата по почвен мониторинг – III ниво (локални почвени
замърсявания);

ü Дейности по добив на полезни изкопаеми (скалнооблицовъчни материали) по
отношение опазване на почвите при предоставени  концесии за добив;

ü Дейности по обработка на скалнооблицовъчни материали;
ü Опазването на защитени видове от флората, фауната и микотата на Република

България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия. В тази връзка ще се
извършват проверки на зоомагазини,  в който ще се следи за незаконна търговия със
защитени видове животни, както и търговията с нерегистрирани видове по CITES;

ü Дейността на билкозаготвителни пунктове и/или складове за билки; спазването
на специалния режим за опазване и ползване на лечебните растения, включително
проверка на общини, попадащи в териториалният обхват на инспекцията, по отношение
спазване разпоредбите на Закона за лечебните растения и свързаните с него
подзаконови нормативни актове;

ü Проверки на вековни дървета, обявени за защитени по смисъла на глава V от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с цел установяване физиологичното им
състояние;

ü Изкупвателни пунктове за охлюви, чрез контрол относно спазването на
режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и
изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix
lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia);

ü Опитни полета - обекти подлежащи на контрол по Закона за ГМО;
ü Спазване на режимите на защитени зони, определени със заповедите по чл.12,

ал.6 от ЗБР и на условията, поставени в решенията по оценка за съвместимостта с
предмета и целите на опазване на защитените зони;

ü Спазване на режимите в защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедта
за обявяване и с плана за управление;

ü Дейности на собственици и ползватели в защитените територии и зони.
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2.3. Контролирани инсталации
Съгласно методиката за определяне на риска, разработена от експерти на РИОСВ

– Враца, е направена актуализирана оценка на промишлените обекти. Обектите за
контрол са определени в три групи по риск – висок, среден и нисък. Инсталациите,
оценени с висок риск се проверяват ежегодно, тези - със среден риск се проверяват
веднъж на две години, а тези с нисък риск – веднъж на три години.

През 2022 г. на територията контролирана от РИОСВ – Враца, ще бъде
осъществен контрол на инсталации и съоръжения за категории промишлени дейности,
попадащи в обхвата на приложение № 4 от ЗООС с издадени комплексни
разрешителни, както седва:

ü Холсим (България)” АД, с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца, оператор на
следните инсталации и съоръжения:

 - Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща 1 брой пещ;
- Инсталация за производство на цимент в три броя топкови мелници;
- Инсталация за предварително третиране (шредиране на висококалорични

твърди отпадъци);
- Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване  на

неопасни отпадъци, включваща инсталация за балиране и опаковане.
ü„АСК-БУЛ”  ЕООД,  гр.  Враца,  оператор на „Инсталация за преработка на

отпадъчни нефтопродукти”, площадка гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца;
ü Община Оряхово, обл. Враца, оператор на „Регионално депо за неопасни

отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и
Кнежа” ;

ü „Яйца и птици”  АД,  гр.  Мизия,  площадка Козлодуй,  общ.  Козлодуй,  обл.
Враца, оператор на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици (стокови носачки),
включваща 7 броя халета ;

ü „Екопроект” ООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, оператор на
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра”;

ü „Метизи” АД, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, оператор на „Инсталация за
производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони,
сита и сапани”;

Ще бъде осъществен контрол и на следните инсталации:
ü Инсталации, попадащи в обхвата на глава седма, раздел 1 (приложение №3)

от ЗООС – предприятия/съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков
потенциал, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС, прилагащи мерки за безопасност, заложени
в ДБ и ДППГА;

ü Инсталации с издадени Разрешителни за емисии на парникови газове.
ü Технологични/горивни инсталации и съоръжения в т.ч. средни горивни

инсталации и обекти с пречиствателни съоръжения;
ü Инсталации включващи дейности с употреба на органични разтворители;
ü Хладилни и климатични инсталации, използващи: вещества, които нарушават

озоновия слой  и флуорирани парникови газове;
ü Съоръжения и инсталации за зареждане, товарене, разтоварване и съхранение

на бензини;
ü Инсталации и съоръжения- източници на промишлен шум излъчван в

околната среда.

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност
На територията, контролирана от РИОСВ - Враца, в обхвата на Глава седма,

раздел първи от Закона за опазване на околната среда, попадат 5 броя предприятия
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и/или съоръжения, в които се използват и/или съхраняват опасни химични вещества и
смеси. От тях 4 броя са класифицирани с висок рисков потенциал /ПВРП/ и 1 брой като
предприятие с нисък рисков потенциал /ПНРП/. През 2022 г., в годишният план за
контролна дейност на комисията по чл. 157а от ЗООС са включени 4 бр. обекти с висок
рисков потенциал  1  бр. обект с нисък рисков потенциал.

През 2021 г. са извършени проверки на 6 оператора на инсталации, с издадени
комплексни разрешителни. Операторите спазват поставените с КР условия и през
годината не са налагани санкции за нарушения на екологичното законодателства и за
неизпълнение на условия. През 2022 г. е предвидено извършване на проверки на 6 бр.
оператори. Няма да се извършат проверки на 2 бр. оператори, поради временно
прекратяване на производствената дейност.

На основните източници влияещи върху качеството на атмосферния въздух се
извършва емисионен контрол- мониторинг. Провеждат се: контролни измервания от
Регионални лаборатории към ИАОС- София, а от операторите източници на емисии- се
изисква провеждането на  собствени периодични измервания (СПИ) и собствени
непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в
атмосферния въздух.  СНИ и СПИ се извършват от Акредитирани лаборатории и
резултатите от мониторинга се представят в РИОСВ- Враца под формата на Доклади.

На операторите източници на промишлен шум излъчван в околната среда се
извършва мониторинг/контролни измервания на нивата на промишлен шум по
измерителен контур на границите на производствената площадка и в мястото на
въздействие от Регионална лаборатория- Враца към ИАОС- София. Честотата на
провеждане на СПИ по фактор „Шум” е разписана в издаденото Комплексно
разрешително на съответния оператор.

Контролната дейност е свързана със спазване на нормите за допустими емисии на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и спазване на граничните стойности
на нива на шум за съответната територия или устройствена зона при провеждания
мониторинг. При констатиране на нарушения на екологичното законодателство, се
прилагат административно- наказателни мерки на операторите- налагане на санкции по
чл. 69 от ЗООС, съставяне на актове за установено административно нарушение,
издаване на наказателни постановления и даване на предписания за предприемане на
действия с определени срокове и отговорни лица.

Дейностите свързани с извършване на контрол на издадените административни
актове по глава шеста от ЗООС, са свързани с извършване както на превантивен
контрол, така и с извършване на текущ и последващ контрол по смисъла на ЗООС.

Имайки предвид това, че дейностите по превантивният планов контрол
обхващат контрол по условията и мерките касаещи издадените решения/ становища, в
плановите проверки за 2022г. са заложени тези инвестиционни предложения, намиращи
се на територията, контролирана от РИОСВ – Враца, за които има издадени Решения по
ОВОС от МОСВ и от РИОСВ – Враца, и които са предимно на етап преди реализиране
или въвеждане в експлоатация, както и някои инвестиционни предложения и планове,
за които има издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС/ЕО с поставени условия в тях.

2.3.2. Съответствие със законодателството
Привеждането на контролираните инсталации в съответствие с екологичното

законодателство се осъществява чрез проверки на място, по документи и мониторинг.
През 2021 г. не са установени аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на

големи аварии с опасни химични вещества. При извършения контрол се установи се, че
ефективността и адекватността на системите за управление на мерките за безопасност в
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предприятията СЕВЕЗО дава положителни резултати. Операторите спазват
управленските и технически мерки за безопасност, предвидени в докладите за
политиката за предотвратяване на големи аварии.

 За ПСВРП на територията на Област Враца / “АЕЦ Козлодуй” EАД – гр.
Козлодуй, „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София-Подземно газово хранилище  “Чирен” и
„Петролна база Враца“ с оператор „ДМВ“ ЕООД,  през 2021г няма констатирани
нарушения на мерките в Докладите за безопасност.

      От ПСВРП  с оператор “Камибо” ЕООД, гр.София, през 2021 г. е
констатирано неизпълнение на предписание. Във връзка с  осъществяване на контрол
по изпълнение на плана за неутрализация на отпадните води от басейните за
съхранение на резервоарите със източения и премахнат серовъглерод при извършена
проверка от междуведомствена комисия е дадено предписание, което не е изпълнено в
срок и на дружеството е съставен АУАН и издадено НП.

Честотата на проверките  в обектите се определя въз основа на системна оценка
на опасностите в съответните предприятия/съоръжения и е нормативно регламентирана
- най-малко веднъж годишно за предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал и
най-малко веднъж на три години за предприятия и съоръжения с нисък рисков
потенциал.

Въз основа на направената оценка на риска е изготвен годишен план за
контролната дейност на комисията по чл. 157а от ЗООС през 2022г.

На територията на РИОСВ-Враца няма обекти, които подлежат на провеждане
на процедура по реда на Глава седма, Раздел II от ЗООС и работят без издадено
Комплексно разрешително.

Във връзка с проведените през 2021г. контролни дейности по прилагане на мерки
по подобряване работата на пречиствателните съоръжения от страна на операторите и
продължаващата газификация на горивни инсталации, се установи в голяма степен
спазване на екологичното законодателство по компонент „Въздух“.

По отношение на физичен фактор „Шум“ през 2021г. не са констатирани
нарушения на нормативната уредба.

Обектите които формират производствени отпадъчни води и заустват в
повърхности водни обекти притежават разрешителни за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води, издадени по реда на Закона за водите или комплексни
разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда. Контролира
се изпълнението на поставените условия в разрешителните и спазване на
индивидуалните емисионни ограничения. Обектите с издадени разрешителни имат
изградени локални пречиствателни съоръжения и в по-голямата си част спазват
поставените индивидуални емисионни ограничения. При констатиране на
несъответствия, от операторите своевременно се предприемат коригиращи действия за
привеждане в съответствие.

Като цяло, инсталациите и обектите на територията на РИОСВ-Враца работят в
съответствие с действащото екологично законодателство.

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР

На територията на РИОСВ – Враца извършват дейност 7 броя оператори с
издадени 8 броя Разрешителни:
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№
П

О
РЕ

Д НАИМЕНОВАНИ
Е НА

ОПЕРАТОРА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА

ИНСТАЛАЦИЯТА
И

СЪОРЪЖЕНИЕТО

№ НА
КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО

РИСК
ПЕРИОДНА
ПРОВЕРКИ

ТЕ -
годишно

1 2 3 4 5 6
 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.

Актуализирано с
Решение
№ 5-Н1-И0-А1-ТГ1/
2013г.

среден 1

2. 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/ 2008 г.
Актуализирано с
Решение
№ 249-Н0-И0-А1/
2012г. и Решение
№249-Н0-И0-А2/
2017 г.

среден 1

3. „Холсим
(България)”АД,
с.Бели извор

Инсталация за
производство на
циментов клинкер (т.
3.1 от Приложение №
4 на ЗООС)

№ 75-Н1/ 2009 г.
Актуализирано с
Решение
№75-Н1-И0-А3/2015г.
и Решение
№75-Н1-И0-А3/
2017г.
И Решение № 75-Н1-
И0-А4/2021 г.

Висок 1

4.
„Яйца и птици”АД,
гр.Мизия, площадка
Козлодуй

Инсталация за
интензивно
отглеждане на птици
(стокови носачки),
включваща:
6 броя халета с № 1, 2,
3, 4, 5 и 6 (т. 6.6 “а”
от Приложение № 4
на ЗООС)

№ 259-Н0/ 2008 г.
Актуализирано с
Решение
№259-Н1-И0-А1/
2012 г. и
Решение
№259-Н1-И0-А2/
2018 г.

Среден 1

5. „Стройкерамика”А
Д, гр.Мездра - цех
Мездра

Инсталация за
производство на
тухли чрез изпичане в
рингова пещ (т. 3.5
от Приложение № 4
на ЗООС)

№ 70/2005 г. среден 3

6. „Стройкерамика”А
Д, гр.Мездра - цех
Враца

Инсталация за
производство на
тухли чрез изпичане в

№ 71/2005 г. нисък 3
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рингова пещ (т. 3.5
от Приложение № 4
на ЗООС)

7. „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.
Актуализирано с
решение
№78-Н0-И0-А1/
2011 г.

среден 1

8. „МЕЙ-ТУ” ЕООД,
гр.Враца

Инсталация за
интензивно
отглеждане на птици с
повече от 40 000
места
(т. 6.6 “а” от
Приложение № 4 на
ЗООС)

№ 256-Н0/ 2008г.,
изменено с Решение
№256-Н0-И1-А0/
2015г.

среден 3

9. „АСК-БУЛ“ ЕООД,
гр. Враца

Инсталация за
преработка на
отпадъчни
нефтопродукти (т.
5.1, буква „б“ от
Приложение № 4 на
ЗООС)

№580-НО/2020 г среден 1

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти

На територията на РИОСВ-Враца в обхвата на Глава седма,  Раздел I  от ЗООС,
попадат 5 броя оператори. От тях 4 броя са предприятия/съоръжения с висок рисков
потенциал и 1 брой с нисък рисков потенциал.
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№

Наименование на
оператора

седалище и адрес
на управление

Наименование
на обекта,

населено място

Изх.№ на
писмото за

потвърждаване
на ДППГА
(за ПНРП)
Номер на

решението за
одобряване на
ДБ по чл. 116,
ал. 1 от ЗООС

(за ПВРП)

Класификация на обекта
съгласно чл.  103  от
ЗООС

Честота
на
проверкаВисок

рисков
потенциал

Нисък
рисков
потенциал

1 2 3 4 5 6 7

1

“Камибо” ЕООД,
ж.к. “Надежда”, бл.
155,  гр. София

“Камибо”
ООД- ТП
“Хименерго”,
Източна
индустриална
зона, гр. Враца

Решение № 98-
А1/2017 на

ИАОС
Х

1 път
годишно

2

“АЕЦ Козлодуй”
EАД,
3320 гр. Козлодуй,
общ. Козлодуй,
обл. Враца

“АЕЦ
Козлодуй”
ЕАД,  3320
гр. Козлодуй,
общ. Козлодуй,
обл. Враца

Решение № 114-
А1/2017 на

ИАОС
Х

1 път
годишно

3

„Булгартрансгаз”
ЕАД,
бул. “Панчо
Владигеров” № 66,
гр. София

Подземно
Газово
Хранилище
“Чирен”,
с. Чирен, общ.
Враца

безопасност с
Решение № 124-

А2/2017 на
ИАОС

Х

1 път
годишно

4

„Петролна база-
предприятие за
приемане,
съхранение и
търговия с
петролни
продукти“- гр.

Промишлена
зона на гр.
Враца,
ул.“Христо
Смирненски“
№ 9

Решение № 205-
А0/2017 на

ИАОС
Х

1 път
годишно
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Враца, с оператор
„ДМВ“ ООД-
Враца

5

“Никас”ООД,
бул. “Цар Борис
III”№126,
гр. София

“Никас” ООД-
Складова и
производствена
база за взривни
материали,
с. Лиляче,
общ. Враца

Потвърен
ДППГА с изх. №
И-312/31.05.2016

на РИОСВ-
Враца

Х
1 път на

две
години

2.3.4.1. Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен
ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
След извозване и премахване на серовъглерода от площадката на “Камибо”

ООД- ТП “Хименерго”, която се намира в близост до „Петролна база“- гр. Враца, към
настоящия момент няма обекти, които поради географска близост и разположение да е
възможен ефектът на доминото, който да предизвика аварии в съседни обекти и
предприятия.

В  обектите се спазват политиките по отношение на безопасната експлоатация на
предприятието, прилагат се процедури  за периодична оценка ефективността и
адекватността на системата за управление на мерките за безопасност и се предприемат
всички необходими мерки  за предотвратяване на големи аварии.
2.3.4.2. Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове

или източници на опасност биха могли да увеличат риска или
последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
При осъществения контрол от инспекцията до този момент не е констатирано

наличие на опасности и външни фактори, които биха довели до увеличаване риска от
големи аварии.

Въпреки това системния анализ на риска показва, че съществуват външни
опасности в петте СЕВЕЗО обекта на територията на област Враца, които могат да се
определят като потенциално опасни при евентуални рискови външни въздействия
(природни бедствия, терористични актове и др.). Тези външни рискове и източници на
опасност са подробно описани във външните аварийни планове на съответните
общински администрации. Планирани са мерки, сили и средства за минимизиране на
риска и последствията при възникване на голяма авария.

3. Изпълнение на плана за преходната година – информацията да бъде кратка,
ясна и структурирана

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем
Въпреки обявеното извънредно положение в страната, във връзка с пандемията

от Covid - 19 и спиране на всички планови проверки за определен период от време и
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обявената впоследствие извънредна епидемиологична обстановка, както и намаленият
числен състав, бе създадена добра организация за извършване на всички планови и
извънпланови проверки.

Основната цел за 2021г., както и в предходната година бе подобряване качеството
на атмосферния въздух на територията на област Враца. В резултат на осъщестения
контрол по изпълнение на заложените мерки  в плана за действие към “ Актуализирана
програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за
периода 2019-2023г.”, от Автоматична измервателна станция “ЖП Гара”- Враца,
отчитаме значително намаление на регистрираните превишения на средноденонощната
норма по показател ФПЧ10. За периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. са регистрирани 12
броя превишения  ( 9 броя от тях са регистрирани през отоплителните периоди: 7 броя
през  м. януари- м. март и 2 броя през м. ноември) на средноденонощната норма по
показателя ФПЧ10 при нормативно установен допустим брой от 35 превишения
годишно.  Средногодишна концентрация по показателя е 22,10 µg/m3, което е по-малко
от нормативно установените 40 µg/m3:

За останалите контролирани показатели: серен диоксид, въглероден оксид, азотни
оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон- през 2021г. от АИС „ЖП Гара“ Враца,
не са установени нарушения на нормите за нивата (концентрациите) съгласно Наредба
№12.

В пълна степен са извършени планираните проверки за 2021г. по компонент
„Въздух“, фактор „Шум“ и ограничаване изменението на климата.

Осъществен е контрол по изпълнение условията на всички издадени
разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и контролен
мониторинг, относно спазването на индивидуалните емисионни ограничения поставени
в тях. Осъществен е планирания за 2021 г. контрол по спазването на технологичния
режим на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на промишлени предприятия
и на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. Извършен е контролен
мониторинг на действащите на територията ПСОВ, с честота 4 пъти годишно.

Извършени са планираните проверки на всички предприятия с висок риск от
аварии.

Извършени са планираните проверки на инсталациите попадащи в обхвата на
Приложение № 4  на ЗООС с издадено КР.

Осъществен е контрол относно законосъобразното извършване на дейностите по
разделно събиране, временно съхранение, третиране и предаване на опасни болнични
отпадъци от здравните заведения, медицински центрове  и клинични лаборатории.

В съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО е осъществен контрол на
всички оператори относно изпълнението на условията, поставени в издадените
разрешителни документи за третиране на отпадъци. Извършени са проверки на всички
заложени в плана  площадки за дейности с отпадъци, притежаващи регистрационни
документи, както и на юридически лица извършващи дейности по събиране и
транспортиране на отпадъци. Осъществен е контрол на движението на отпадъци, които
са обект на трансграничен превоз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.

Осъществен е контрол относно заплащане на дължимите продуктови такси към
ПУДООС и Колективните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки от
юридическите лица, чиято дейност е свързана с пускане на пазара на опаковани стоки.

Извършен е контрол на операторите притежаващи инсталации за третиране и/или
депониране на битови отпадъци относно осигуряване на отдалечен достъп до системите
за видеонаблюдение в съответствие с влязло в сила изменения и допълнения на ЗУО.
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През 2021 г. на територията на РИОСВ - Враца не са регистрирани случаи на
непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или на причинени
екологични щети. Не са издавани заповеди за прилагане на превантивни и
оздравителни мерки в този смисъл.

През предходната година са извършени всички заложени в плана за контролна
дейност проверки по ЗБР, ЗЛР, ЗГМО. Проверени са билкозаготвителни пунктове и/или
складове за билки, общински администрации и ДГС по отношение на издаваните от тях
документи за ползване на лечебни растения; изкупвателни пунктове за охлюви;
зоомагазини; опитно поле - обект на проверка по Закона за генетично модифицираните
организми. вековни дървета.

С цел опазването и съхраняването на защитените територии в област Враца са
извършени контролни проверки на защитени територии, като в някои от тях, предвид
близостта им до населени места и по-голямата вероятност от антропогенно
въздействие, проверките са извършени неколкократно през годината. Редовен контрол е
осъществен на резерват „Врачански карст“.

Относно Европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е
Националната екологична мрежа, основната цел е доизграждане, поддържане и
управление, с цел осигуряване на  териториална защита, опазване, съхранение,
укрепване и възстановяване на местообитания, видове, екосистеми и генетичен
материал.
        В тази връзка, с цел  предотвратяване или намаляване на предполагаемите
неблагоприятни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в
защитените зони, за постъпилите в инспекцията инвестиционни предложения, планове,
програми и проекти са извършени процедури по Оценка за съвместимостта им с
предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на Наредбата за ОС.
         Във връзка с осъществяване на друга важна цел на инспекцията, а именно
осигуряване на обществен достъп до информацията,  свързана с обектите от НЕМ и
възможността за участие на обществеността в процесите на вземане на решения, от
страна на инспекцията е осигурен обществен достъп, чрез интернет страницата до
всички издадени административни актове, до Докладите за оценка на степента на
въздействие на ИП, планове и програми и др.

Осигурен е обществен достъп и до изготвени от МОСВ проекти на заповеди за
обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, в териториалния обхват на РИОСВ - Враца: BG0001014 „Карлуково“,
BG0000594 „Божия мост - Понора“ и BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, като
същите са публикувани и на интернет страницата на инспекцията. Предоставени са и на
общините, кметствата, ТП ДГС, на чиято територия попадат защитените зони, за
изразяване на становища от заинтересованите страни относно предвидените в проекто-
заповедите режими и забрани.

Основна цел в направление Оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) и Екологична оценка (ЕО) е извършване на превантивен контрол за опазване
на околната среда, чрез издаване на мотивирани решения и становища, в съответствие с
нормативната уредба и нейните изменения и при спазване на нормативните изисквания
при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Целта е чрез извършваните проверки
да се постигне изпълняване на заложените условия и мерки в издадените
Решения/Становища по ОВОС/ЕО и в Решенията по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС/ЕО,  като при издаването им  се отчитат особеностите на всеки
конкретен случай по отношение, мащабност, капацитет, местоположение, кумулативно
въздействие и др.
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За 2021 г. са извършени всички заложени планови проверки в направлението в
плана за контролната дейност - на място и по документи.

Анализа показва, че се наблюдава изпълнение на заложените условия и мерки в
решенията. По-голяма част от ИП, които от своя страна са с разностранен характер, са в
подготовка на документацията по осъществяването им.

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност
за 2021 г. и чрез проведените процедури по глава шеста от ЗООС, съвместно с
процедурите по ОС.

След внасяне от възложителите на уведомления за ИП/ПП, писма и др. от
направлението е отговорено в срок, регламентиран съгласно изискванията на
нормативната уредба, както и всички Решения и Становища от направлението също са
издадени в срок.

3.2. Входна, изходна информация и резултати, в т.ч. обобщена информация за
извършените дейности за осигуряване на необходимите данни от обектите,
за които съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване
на отпадъчните води от населените места, следва да се докладва към
31.12.2022 г.

Броят на обектите подлежащи на контрол от РИОСВ – Враца е 958 броя. През
2021 г. планираните за контрол обекти са 347 броя. Извършени са проверки на 346 броя
обекти. Това съставлява 99,71% от планираните за контрол обекти. Не е проверен един
обект,  който е с временно прекратена дейност.

През 2021 г. са извършени общо 720 бр. проверки  от 14 бр. експерти. Всяка една
проверка е документирана с констативен протокол на инспекцията.

Извършените планови проверки са 491 броя. През отчетния период на 68 бр.
обекти е планирано да се извършат комплексни проверки, по 2 или повече компоненти
и фактори на околната среда. Планираните комплексните проверки са извършени на
100  %,  като за всяка една проверка в установения 14-дневен срок е изготвен доклад,
който е качен на интернет страницата на РИОСВ – Враца.

През предходната година на операторите с издадени комплексни разрешителни
/КР/ са извършени планираните 6 броя проверки по изпълнение на условията поставени
в КР.

През 2021 г. са извършени 229 бр. извънредни проверки, което представлява 31,80
% от общо извършените проверки.

През годината са дадени 100 бр. предписания, от които 81  бр.  с констативни
протоколи и 19 бр. с писма за пропуски и нарушения на екологичното законодателство.

В инспекцията през 2021 г. са постъпили 108 бр. сигнали и жалби. Извършени са
65 бр. извънредни проверки по постъпилите сигнали и жалби. Препратени по
компетентност до съответния общински център и/или друга институция са 43 бр. жалби
и сигнали.

Извършени са 92 бр. проверки по последващ контрол по изпълнението на дадени
предписания от страна на инспекцията с писмо или констативен протокол.

През изтеклата година в пълна степен са извършени Планираните проверки на
обекти заложени в: “График за извършване на контролни измервания на емисии от
неподвижни източници през 2021г.“ (14 броя обекти )  и „Годишен график за
извършване на контролни замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от
промишлени източници през 2021г.“ (заложени  15 броя обекти).

Извършен е в пълна степен контролния мониторинг на  обектите, формиращи
отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в „Информационната система
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за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, утвърдени със Заповед №
РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

3.3. Оценка
Годишния план за контролната дейност за 2021 г. е изпълнен на 99,71%, въпреки

малкия брой експерти и пандемичната обстановка предвид COVID-19 . Не са проверени
само два обекта по обективни причини.

Извършени са всички планирани комплексни проверки и проверки на оператори
с издадени комплексни разрешителни, както и тези класифицирани с „висок“ и „нисък“
рисков потенциал.

С цел по-ефективен контрол от страна на РИОСВ – Враца,  съвместно с
Регионална лаборатория-Враца се изготвят годишни графици за мониторинг на
отпадъчни води и мониторинг на шум.

На 100 % е извършен контролния мониторинг на обектите на територията на
РИОСВ-Враца, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни водни обекти,
които са включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при
управление на водите” за 2021 г.

С цел по-ефективен контрол от страна на РИОСВ-Враца,   съвместно с ИАОС-
София се изготвя Годишен график за мониторинг на емисиите на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, а с Регионална
лаборатория- Враца се изготвят годишни графици за мониторинг  на нивата на  шум,
излъчван в околната среда от промишлени източници и контролен мониторинг на
отпадъчните води.

Води се регистър на издадените предписания, което позволява проследяване на
сроковете и своевременно извършване на проверка след тяхното изтичане. Съчетават се
плановите и извънредните проверки.

Води се регистър на образуваните административнонаказателни преписки.
Извършени са всички предвидени дейности за постигане на целите за опазване и

съхраняване на защитените територии, защитените зони от мрежата Натура 2000 и
биологичното разнообразие в региона като национално и общочовешко богатство.

В изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО, с извършване на
превантивния контрол заложен в условията на издадените Решения/Становища по
ОВОС/ЕО, се постигат приоритетите за недопускане на замърсяване на околната среда
над допустимите норми в региона,  с което се осигурява високо ниво на защита и
опазване на околната среда, респективно на човешкото здраве.

По отношение на ОВОС и ЕО, поставените цели са изпълнени в срок и по начин,
осигуряващ най-добър краен резултат. След внасяне от възложителите на уведомления
за ИП/ПП, писма и др. от направлението е отговорено съобразно изискванията и по
реда на нормативната уредба по опазване на околната среда.

Имайки предвид основните и специфични цели, поставените задачи и
постигнатите резултати, може да се отчете, че изпълнението на годишния план за 2021
година е постигнато в пълен обем.

4. Планирано изпълнение за годината
За контролираните инсталации, честотата за провеждане на проверките се

определя в зависимост от изготвената оценка на риска на обектите, както и в
съответствие с нормативните изисквания на екологичното законодателство и
издадените разрешителни. За определяне честотата на проверките се прилагат и
следните критерии:

ü Изисквания, съгласно нормите на екологичното законодателство;
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ü Вероятност и степен на въздействие върху компонентите и факторите на
околната среда;

ü Предприети мерки и дейности от операторите по отношение на намаляването
на неблагоприятното въздействие от дейността на обектите върху околната среда;

ü Резултати от осъществявания от РИОСВ контрол (давани предписания,
предприети административнонаказателни мерки; ПАМ );

ü Постъпили жалби и сигнали, включително наличие на повишена обществена
чувствителност към даден вид производство на регионално ниво;

ü Приоритетите за контрол за съответната година.
Общият брои обекти,  включени в регистъра на обектите за контрол на РИОСВ-

Враца е 1032 бр. През 2022 г. ще бъдат извършени 484 бр. проверки на 313 бр. обекти,
извършващи дейност на територията на област Враца. Планираните за контрол обекти
ще бъдат проверени както следва:

- Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда – 25 бр.
обекти, 25 бр. проверки;

- Предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков
потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС – 5 бр. обекти, 5 бр. проверки;

- Комплексни разрешителни – 6 бр. обекти, 6 бр. проверки;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух- 83 бр. обекти, 92 бр. проверки;
- Закон за водите – 39 бр. обекти, 82 бр. проверки;
- Закон за почвите – 21 бр. обекти, 21 бр. проверки;
- Закон за управление на отпадъците – 112 бр. обекти, 143 бр. проверки;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 21

бр. обекти, 21 бр. проверки;
- Закон за защита от шума в околната среда - 21 бр. обекти, 21 бр. проверки;
-   Закон за биологичното разнообразие - 29 бр. обекти, 32 бр. проверки;
-  Закон за защитените територии - 11 бр. обекти, 15 бр. проверки;
-  Закон за лечебните растения - 9 бр. обекти,  9 бр. проверки;
-  Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети -

6 бр. обекти, 6 бр. проверки ;
-  Закон за ограничаване изменението на климата - 5 бр. обекти, 5 бр. проверки;
-  Закон за генетично модифицираните организми - 1 бр. обекти, 1 бр. проверки.
От всички планирани за контрол обекти 26 бр. подлежат на контрол по 2 и повече

компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат. Комплексни проверки
ще бъдат извършени на 26 бр. обекти.

4.1. Приоритети
ü Дългосрочна приоритетна цел е подобряване качеството на атмосферния

въздух в област Враца, чрез контрол по прилагане и изпълнение на мерките, заложени в
Плановете за действие към Програмите  за управление на качеството на атмосферния
въздух в община Враца и община Мездра.  Планирано е извършването на проверки на
двете общини на всяко шестмесечие. От общините ще бъдат изисквани месечни отчети
за извършените от тях дейности по прилагане и изпълнение на мерките, заложени в
Плановете им за действие;

ü  Един от основните приоритети е извършване на контрол/мониторинг на
всички обекти заложени в: “График за извършване на контролни измервания на емисии
от неподвижни източници през 2022г.“- 7 броя обекти  и  „Годишен график за
извършване на контролни замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от
промишлени източници през 2022г.“- 15 броя обекти, както и контрол по изпълнение на
изискванията, касаещи извършването на собствен мониторинг от страна на
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операторите: собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници и собствени периодични измервания на нивата на промишлен
шум излъчван в околната среда;

ü Проверки на  оператори използващи оборудване, съдържащо флуорирани
парникови газове (ФПГ) и вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС),
ползватели извършващи проверки за течове на такова оборудване и дистрибутори на
ФПГ. Проверките ще бъдат извършвани във връзка с прилагането на: Регламент (ЕО) №
1005/2009 – целеви групи: оператори на хладилно, климатично и/или термопомпено
оборудване,  заредено с R-22  и/или R-12,  в количество 30  kg  или повече и  Регламент
(ЕС) № 517/2014, както и ежеседмично следене на интернет сайтове за реклама на
хладилни агенти - вещества, които нарушават озоновия слой (забранени за търговия и
употреба от 01.01.2015 г.) и флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за
еднократна употреба (вносът е забранен от 4 юли 2007 г.) или пък предлагани на по-
ниски цени- 31 броя обекти;

ü Контрол по изпълнение на условията в издадени Разрешителни за емисии на
парникови газове- 5 броя обекти;

ü Проверки на обектите подлежащи на контрол по Наредба №16 за ограничаване
на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензини, във връзка с привеждане в съответствие на
бензиностанциите с етап ІІ на улавяне на бензиновите пари (УБП) и периодични
проверки за ефективност на УБП- 24 броя обекти;

ü Контрол, относно спазването на нормите за максимално съдържание на ЛОС и
етикирането на продуктите в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти- 28 броя обекти и контрол на
обекти с дейности в обхвата на 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- 9 броя обекти;

ü Извършване на контролни проверки на операторите с издадени Комплексни
разрешителни по  компонент „Въздух” и фактор „Шум”- 6 броя обекти.

ü Контрол на обекти с издадени разрешителни за заустване и комплексни
разрешителни – 24 бр., съгласно табл. 3.2. от приложението, в т. ч.:

 -  Контрол на производствени обекти, които са потенциални източници на
приоритетни и приоритетно опасни вещества , във връзка с разпоредбите на чл. 1511
ал. 4, т.5 от ЗВ и чл. 103 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите – 10 бр.;

- Контрол на канализационни системи на населени места , селищни и курортни
образувания с големина над 2000 е.ж., с изградена селищна ПСОВ, за проверка на
съответствието с изискванията, вкл. и по отношение на провеждане на мониторинг, в
съответствие с чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на
обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни води и по отношение на
изпълнение на задълженията да изпращат информация в ИАОС за количествата
генерирани утайки от селищни ПСОВ, състава им и начина на оползотворяването им –
4 бр.;

- Контрол на канализационни системи на населени места, селищни и курортни
образувания над 2000 е.ж. с неизградена селищна ПСОВ или невключена в ПСОВ
канализационна мрежа, с цел предприемана на действия за изграждане на
необходимата инфраструктура – 2 бр.;



25

ü Контрол на други обекти, определени на база на оценка на риска от вида и
количеството замърсители в отпадъчните води, в т.ч. и обекти без разрешителни,
обекти, потенциален замърсител на водни тела – 15 бр. съгласно табл. 3.2. от
приложението;

ü Контрол относно стриктно спазване изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО - най-
малко веднъж годишно се проверяват лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, за
установяване съответствието на условията по управление на отпадъците с тези в
издаденото разрешение и за спазване на изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му – 40 бр, съгласно табл.  3.4. от приложението;

ü Контрол на Общинските администрации относно спазване изискванията и
разпоредбите на чл.  19,  ал.  3  и чл.  52,  ал.  1  и ал.  3  и съгласно чл.  113,  ал.  1,  т.  2  от
Закона за управление на отпадъците – 40 бр., съгласно табл. 3.4. от приложението;

ü Проверки по Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  на
обекти от чиято дейност се генерират или временно съхраняват, с цел предотвратяване
на нерегламентирано изгаряне на отпадъците през отоплителния сезон – 25 бр.,
съгласно табл. 3.4. от приложението;

ü Контрол по Наредбата за ИУМПС и НУБА – 23 бр., съгласно табл. 3.4. от
приложението;

ü Контрол по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки – 28 бр., съгласно
табл. 3.4. от приложението;

ü Проверки на търговски обекти и обекти пускащи на пазара опаковани продукти
относно спазването и прилагането на Наредбата за намаляване на въздействието на
определени пластмасови продукти върху околната среда - 16 бр., съгласно табл. 3.4. от
приложението;

ü Контрол относно трансграничен превоз на отпадъци от Регламент 1013 – 7 бр.,
съгласно табл. 3.4.от приложението;

ü Контрол по изпълнение на изискванията на  Наредба № 6 за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците т. ч. Плановете за
привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с Наредбата – 7 бр.,
съгласно табл. 3.4. от приложението;

ü Контрол относно спазване изискванията на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за
изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на
лечебните и здравните заведения - 10 бр., съгласно табл. 3.4. от приложението.

На територията на РИОСВ-Враца не са налични производства, които използват
живак, смеси на живака или живачни съединения за разрешена употреба (за
производство на продукти или в производствени процеси). Поради тази причина
контролът по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака, не е включен в настоящия план.

Не са установени, притежатели на УОЗ вещества, които да подлежат на контрол
по Регламент 2019/1021. Поради тази причина в настоящия план не е предвиден
контрол на УОЗ: дикофол (dicofol); перфлуорооктанова киселина (PFOA), нейните соли
и PFOA свързани съединения; перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните
соли и перфлуороктан сулфонил флуорид (PFOSF), както и на всички УОЗ вещества от
Приложение I и II.

ü Контрол по Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
за ограничаване на последствията от тях (Директива 2012/18/ЕС (СЕВЕЗО)) –
оператори на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал по чл.
103,  ал.  2  от ЗООС –  5  бр.,  съгласно табл.  3.8.  от приложението,  в т.ч.  контрол по
отношение на:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/NAREDBA___1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.rtf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/NAREDBA___1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.rtf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/NAREDBA___1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.rtf
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ü мерките за безопасност - налична ли е процедура за действие при кризисна
ситуация,  породена от висок процент на заболеваемост от Covid  -19  на персонала на
дружеството и налични ли са правила/инструкции в случай на възникване на авария
при работа на предприятието в извънредни условия, намален брой служители поради
пандемията от Covid -19;

ü контрол по отношение изготвена ли е от оператора актуална информация
относно аварийното планиране на предприятието и необходимите мерки и поведение
при възникване на голяма авария съгласно чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и уведомяване на
засегнатата общественост ясна и разбираема информация относно аварийното
планиране;

ü  валидността на документацията на операторите, осигуряваща прилагането на
изискванията на Глава седма, раздел І от ЗООС – актуализиране доклада за политиката
за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)  и доклада за безопасност (ДБ)  на
подходящи интервали не по-дълги от 5 години;

При осъществяване на контролната дейност на предприятията с нисък рисков
потенциал, ще се вземат предвид всички обстоятелства посочени в чл. 106, ал. 5 от
ЗООС, а за предприятията с висок рисков потенциал всички обстоятелства посочени  в
чл. 116е, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС.

ü Контрол по Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси – 20 бр.,
съгласно табл. 3.8. от приложението;

ü Предвидена е проверка по Регламент (ЕО) 2019/1020 относно надзора на пазара
- целеви групи: професионални крайни ползватели

ü  Контрол по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) на целеви групи-
производители,  вносители и потребители по веригата и контрол по Регламент
1272/2008 (CLP) относно класификацията и етикетирането на химичните вещества и
смеси – 20 бр., съгласно табл. 3.8. от приложението;

ü Контрол на изискванията за разширени информационни листове за
безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ), по отношение на правилата за
класификация и етикетиране съгласно Регламент CLP. Проверките за разширени ИЛБ
ще обхванат всички фирми, включени в програмата за планирани проверки по
ЗЗВВХВС.

ü Контрол на оператори извършващи дейности които попадат в обхвата на
ЗОПОЕЩ – 6 бр., съгласно табл. 3.7. от приложението.

ü Ограничаване замърсяване на почвите от масово разпространени отпадъци.
Планирани са 21 броя проверки съгласно табл.3.3 от приложението. На база на
направената оценка на риска проверките ще бъдат насочени  основно към: складове и
площадки с Б-Б кубове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за
растителна защита с цел недопускане на замърсяване на почвите с ПРЗ и находища за
добив на полезни изкопаеми, На контрол подлежат и дейностите по извършвана
рекултивация на закрито общинско депо за битови отпадъци.

ü Един от приоритетите през настоящата година е участие в процеса на
предстоящото изготвяне на планове за управление на защитените зони и определяне на
режимите и забраните,  които да бъдат въведени с тях.  Определянето на съответните
режими за дейности на територията на дадена зона, предвид спецификата и предмета й
на опазване, е един от факторите за поддържане на благоприятния природозащитен
статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване.

ü Осъществяване на редовен превантивен контрол на предвидените за
реализация ППП и ИП, чрез процедурата по Оценка за съвместимостта, по реда на
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, с цел  предотвратяване на възможните
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негативни въздействия, както и последващ контрол по спазване на поставените в
решенията на инспекцията условия и мерки.

ü Опазването и съхраняването на защитените територии, защитените зони от
мрежата Натура 2000 и биологичното разнообразие като национално и общочовешко
богатство. Усилията са насочени към създаване на условия, както за подобряване
природозащитното състояние на приоритетните видове и местообитания и опазване на
биологичното разнообразие в региона, така и за постигане на устойчиво управленско
планиране и използване на екосистемни услуги за обществени ползи и за други
фактори за социално-икономическото развитие на региона.

В тази връзка са планирани контролни проверки, както следва:
· По Закона за защитените територии /ЗЗТ/  –  15  бр.  проверки по спазване на

режимите на защитените територии;
· По Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/- общо 32 бр. проверки:

 - 10 бр. на защитени зони от мрежата Натура 2000 по спазване на режимите,
определени със заповедите за обявяване на защитените зони;

- 12 бр. проверки на „вековни дървета или забележителни дървета“;
- 9 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви;
- 1 бр. проверки на зоомагазини с цел недопускане незаконна търговия със

защитени видове, съгласно ЗБР и нерегистрирани екземпляри по Регламент 338/97;
· По Закона за лечебните растения е предвидено осъществяване на текущ контрол

по спазването на специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения;
дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за
билки, по отношение на вида и 9 бр. количеството, както и начините и средствата за
събиране. В тази връзка са предвидени проверки, от които 7 бр. на билкозаготвителни
пунктове и 2 бр. на общински администрации относно издадените позволителни.

· Съгласно Закона за генетично модифицираните организми се предвижда
извършването на проверка на 1 обект.
ü Оптимизиране на качеството и повишаване на динамиката в хода на

провежданите процедури по реда на Глава VI  от ЗООС,  както и последващ контрол
относно поставените условия в тях в зависимост от фазите на реализиране на
съответното инвестиционно предложение, план или програма. Приоритет е и
уведомяване на обществеността за провежданите процедури на различните етапи от
тях, вкл. поддържане на публичните регистри по ОВОС и ЕО.

ü Процедиране по екологична оценка на общинските устройствени планове на
общините, за които все още не е завършила процедурата.

ü Проверки по доклади по наблюдение и контрол при прилагането на Общите
устройствени планове, за които има издадени становища по ЕО за одобряване на
съответните планове;

ü Контрол на условията и мерките в Решенията по ОВОС издадени от МОСВ
(касаещи ИП на територията контролирана от РИОСВ-Враца) и РИОСВ – Враца за
инвестиционни предложения, които са на етап преди реализация и/или предстоящо
въвеждане в експлоатация, и в експлоатация;

ü Контрол на Решения по преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционни предложения, с които е преценено да не се извършва ОВОС, и
които в срок 5 години от датата на издаването на съответните Решения не е започнало
осъществяването им.

4.2. Цели
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ü Дългосрочна цел е подобряване качеството на атмосферния въздух в област
Враца, чрез контрол по прилагане и изпълнение на мерките, заложени в Плановете за
действие към Програмите  за управление на качеството на атмосферния въздух в
община Враца и община Мездра, изготвени по чл. 27 от Закон за чистотата на
атмосферния въздух;

ü Недопускане изпускане на замърсяващи вещества в атмосферния въздух, чрез
извършване на контрол/мониторинг на всички обекти заложени в: “График за
извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници през
2022г.“  и  „Годишен график за извършване на контролни замервания на нивата на шум,
излъчван в околната среда от промишлени източници през 2022г.“, както и по
изпълнение на изискванията, касаещи извършването на собствен мониторинг от страна
на операторите: собствени непрекъснати измервания и собствени периодични
измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от
обекти с неподвижни източници и собствени периодични измервания на нивата на
промишлен шум излъчван в околната среда.

ü Извършване на контрол на  оператори използващи оборудване, съдържащо
флуорирани парникови газове (ФПГ) и вещества, които нарушават озоновия слой
(ВНОС), ползватели извършващи проверки за течове на такова оборудване и
дистрибутори на ФПГ. Проверките ще бъдат извършвани във връзка с прилагането на:
Регламент (ЕО) № 1005/2009 – целеви групи: оператори на хладилно, климатично и/или
термопомпено оборудване, заредено с R-22 и/или R-12, в количество 30 kg или повече и
Регламент (ЕС) № 517/2014, както и ежеседмично следене на интернет сайтове за
реклама на хладилни агенти - вещества, които нарушават озоновия слой (забранени за
търговия и употреба от 01.01.2015г.) и флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за
еднократна употреба (вносът е забранен от 4 юли 2007г.) или пък предлагани на по-
ниски цени и при необходимост предприемане на действия, в рамките на
компетенциите на РИОСВ- Враца;

ü Ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензини, във връзка с привеждане в
съответствие на бензиностанциите с етап ІІ на улавяне на бензиновите пари (УБП);

ü Спазването нормите за максимално съдържание на ЛОС и етикирането на
продуктите в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти и контрол на обекти с дейности в обхвата на 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;

ü Спазване на условията в издадените Разрешителни за парникови газове.
ü Недопускане превишения над индивидуалните емисионни ограничения

поставени  в разрешителни за заустване и комплексни разрешителни – 49 бр. проверки,
в т. ч. извършване на:

 - Контролен мониторинг на канализационните системи и на агломерациите с
изградени ПСОВ - Враца, Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй, с цел спазване на
условията в разрешителните за заустване, издадени за  канализационните
системи – 18 бр. проверки;
-  Контролен мониторинг на производствени обекти, които са потенциални
източници на приоритетни и приоритетно опасни вещества  – 29 бр. проверки;
- Контролен мониторинг на канализационни системи на населени места,
селищни и курортни образувания над 2000 е.ж. с неизградена селищна ПСОВ
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или невключена в ПСОВ канализационна мрежа, с цел предприемана на
действия за изграждане на необходимата инфраструктура – 2 бр. проверки;
ü Недопускане замърсяване на водни обекти от дейности, определени на база

оценка на риска от вида и количеството замърсители в отпадъчните води, за обекти без
разрешителни и потенциален замърсител на водни обекти – 15 бр. проверки;

ü Недопускане образуването на нерегламентирани сметища и замърсяване на
терени, посредством контрол на Общинските администрации относно спазване
изискванията и разпоредбите на Закона за управление на отпадъците – 40 бр. проверки
на населени места, включително повърхностни водни обекти и прилежащите им
територии;

ü Преустановяване на дейностите по нерегламентиран трансграничен превоз
(внос/износ) на отпадъци, подлежащи на по-строг контрол  в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1013/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.
посредством извършване на  7 бр. проверки;

ü Спазване изискванията на Наредбата за ИУМПС и НУБА, посредством 23 бр.
проверки на обекти извършващи дейности по разкомплектоване на ИУМПС и дейности
с НУБА;

ü Постигане на устойчиви резултати относно преустановяване и намаляване
нерегламентираното третиране на отпадъци, посредством  контрол на лицата,
притежаващи разрешение по чл. 67, за установяване съответствието на условията по
управление на отпадъците с тези в издаденото разрешение – 40 бр, проверки;

ü Контрол на 3 бр. спрени от експлоатация депа, 2 бр. РДНО, 2 бр. сепариращи
инсталации, включително 1 бр. сепарираща инсталация за разделно събрани отпадъци
от опаковки и 1 бр. депо за нерадиоактивни отпадъци на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с цел
спазване изискванията на  Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъците;

ü Недопускане нерегламентираното третиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти чрез извършване на 25 бр. проверки на обекти от чиято дейност се
образуват, съхраняват  и/или извършват дейности с отпадъци от тази група;

ü Извършване на 28  бр.  проверки на обекти,  които пускат на пазара опаковани
стоки относно спазване изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъци от
опаковки;

ü Проверка на 16 бр. търговски обекти и обекти, чиято продукция се пуска
опакована на пазара във връзка със спазване и прилагане изискванията на влязлата в
сила нова Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда;

ü Контрол на 10 бр. лечебни заведения, медицински центрове и клинични
лаборатории относно спазване изискванията на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за
изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на
лечебните и здравните заведения.

ü Предотвратяване на големи промишлени аварии с опасни химични вещества и
ограничаване на последствията от тях чрез проверки на обекти, попадащи в обхвата на
приложение №3 към ЗООС – 5 бр. проверки;

ü Контрол за правилно съхранение и употреба на опасни химични вещества и
смеси – планирани са 20 бр. проверки на 20 обекта;

ü Недопускане пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа на
химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси без спазване на
изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси, посредством контрол на 20 бр. проверки.

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/NAREDBA___1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.rtf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/NAREDBA___1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.rtf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/NAREDBA___1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.rtf
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ü Увеличаване информираността на операторите относно задълженията им при
прилагане на законодателството свързано с отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети – планирани 6 бр. проверки.

ü Предотвратяване и ограничаване замърсяването на почвите и последващи
вредни изменения в резултат от извършването на производствени и други дейности от
физически и юридически лица и фирми.

ü Осъществяване на контрол по прилагане на режимите и нормите
регламентирани със ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО и по изпълнение на условията и
изискванията, включени в издадените по Наредбата за ОС решения – 57 бр. проверки, а
именно:
Ø Управление и контрол на защитените територии и съхраняване на биологичното

разнообразие, опазвано в тях. Спазване режимите на защитените територии,
определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им, плановете за управление. За
постигане на тази цел е предвидено:

· Актуализация на заповедите за обявяване на защитени територии, в
съответствие с утвърдените от Изпълнителния директор на АГКК и влезли в сила през
2018-2019 г. кадастрални карти на населените места от Област Враца.

· Извършване на контролни 15 бр. проверки на терен: 4 бр. проверки в резерват –
изключителна държавна собственост, който се стопанисва и управлява от РИОСВ –
Враца, 2 бр. проверки на природен парк, както и 9 бр. проверки на защитени местности
и природни забележителности (таблица 3.5.1)

Ø Предотвратяване и/или намаляване на предполагаемите неблагоприятни
въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените
зони от мрежата „Натура 2000“.
· Изпълнението на посочената цел ще се осъществи, чрез редовен и качествен

превантивен контрол, с извършване на процедурата по оценка за съвместимостта на
всички предвидените за реализация ИП, ППП с предмета и целите на опазване на
защитените зони.
Ø Управление и контрол на защитените зони и съхраняване на природни

местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване.
· През 2021 г. от МОСВ бяха издадени заповеди за обявяване на по-голямата част

от защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна. За териториалния обхват на РИОСВ – Враца са издадени заповеди за 10. бр.
защитени зони. За останалите 4 бр. са актуализирани границите и предстои изготвяне
на заповедите. В тази връзка, за постигане на посочените по-горе приоритети и цели, е
предвидено извършване на 10 бр. проверки на територията на защитени зони по
спазване на режимите, определени със заповедите за обявяването им. Предвидени са и
две проверки по спазване на условията в издадени от инспекцията решения по ОС за
инвестиционни предложения в границите на ЗЗ, относно етапите на реализацията им,
както и валидността на съответните решения за съгласуването им (таблица 3.5.2).
Ø Опазване на  биологичното разнообразие и устойчиво управление на природните

ресурси - лечебни растения:

· За постигане на приоритетите и целите в областта на опазване на
биоразнообразието в региона са предвидени общо 9 бр. проверки (таблица 3.5.3) – 7 бр.
проверки на билкозаготвителни пунктове, осъществяващи дейности по събиране,
изкупуване и първична обработка на лечебни растения, както и 2 бр. проверки на
общини по отношение контрол върху издаваните позволителни за ползване на лечебни
растения;
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· Проверки на 12 бр. защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие
вековни и забележителни дървета.

· Осъществяване на контрол по отношение на търговията с животински видове
под специален режим на ползване, каквито са лозовият и градинския охлюв, чрез
извършване на проверки на 9 бр. изкупвателните пунктове за охлюви.
Ø Регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и

фауна, съгласно Регламент 338/97 на Съвета на европейската общност:

· За недопускане на незаконна търговия с екземпляри от застрашени видове с цел
тяхната защита и гарантиране на тяхното опазване е планирана 1 бр. проверка на
зоомагазин, попадащ в териториалният обхват на инспекцията.
Ø Контрол относно дейността на опитни полета, чрез взимане на проби за качествено

определяне на генетично модифицирана ДНК, съгласно Закона за генетично
модифицираните организми – предвидена е 1 бр. планова проверка съгласно
утвърден от МОСВ план – график.

Ø Участие в мониторингови дейности, свързани с наблюдения и проследяване
състоянието на биоразнообразието и биологичните ресурси чрез: участие в
мониторинг на Кафява мечка в рамките на НСМСБР; участие в среднозимно
преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България;
ü Целите на превантивния контрол, заложени в плановите проверки в

направление „ЕО и ОВОС“ са осъществяване на инвестиционните предложения при
изпълнение на заложените условия, мерки и ограничения, определени в Решенията по
ОВОС, в Решенията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС,
Становищата по ЕО и Решенията за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО.

ü Целите, поставени с превантивната дейност в рамките на периода на плана са:
опазване на околната среда на регионално равнище; интегриране на предвижданията
при превантивните процедури.

ü Общите цели на направление “ЕО и ОВОС”  през 2022  г.  се свеждат и до
осигуряване на безопасни разстояния от и до ПНРП и ПВРП при съгласуване на
устройствени планове и техни изменения и предотвратяването на екологични проблеми
с екологичната оценка, като се интегрира процедурата по ЕО с процеса на планиране
като се спазва йерархията както при устройването на територията по реда на ЗУТ, така
и йерархията при процедирането за стратегически документи с последващо
процедиране по ОВОС за отделните инвестиционни намерения.

ü Вземане на добре мотивирани решения на база на качествена по обхват и
съдържание информация от възложителите на инвестиционната инициатива; По-добра
взаимовръзка със специализираните компетентни органи на МЗ при отчитане степента
на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в резултат от реализация на
инвестиционните предложения; Осъществяване на контрол по осигуряването на
обществен достъп до достоверна информация от страна на възложителите при
провеждане на процедурите по ОВОС/ЕО.

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
Планът за контролна дейност за 2022 г. е съобразен с наличния експертен ресурс и

действащите законови и подзаконови нормативни актове.
Плановият текущ контрол се осъществява чрез извършване на проверки на място

и по документи, като за всяка проверка се съставя констативен протокол. При
извършване на проверка на място задължително присъства представител на
юридическото лице или упълномощено от него лице.
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Проверките са планирани по тримесечия, съобразявайки се със спецификата на
всеки обект, нормативни изисквания и др. В началото на всяка седмица се планират
проверките за предстоящата седмица, като приоритетно се извършват проверки по
постъпили жалби и сигнали и изтекли предписания след което планови проверки на
фирми с по-висок риск за околната среда.

Обектите подлежащи на контрол по два и повече компоненти са предмет на
Комплексни проверки. За извършването на всяка комплексна проверка, директорът на
РИОСВ - Враца издава Заповед, с която определя екипа експерти участващи в нея и
координатор, който ръководи цялостното извършване на проверката. При проверката се
съставя констативния протокол, на база на който се изготвя доклад в седемдневен срок,
който се качва на интернет страницата на инспекцията.

За всяка проверка по изпълнение на условията поставени с издадени комплексни
разрешителни се издава Заповед от директора на РИОСВ – Враца. С писма се
уведомяват оператора на инсталацията и директора на БДДР-Плевен за датата и часа на
извършване на проверката. Същата може да продължи повече от един ден. След
приключване се изготвя констативен протокол и доклад, който се качва на интернет
страницата на инспекцията и се изпраща на оператора.

Извънплановите проверки са:
ü Проверки по жалби и сигнали.  Проверки по последващ контрол на дадени

предписания.
ü Проверки по заповед на министъра на околната среда и водите, на органите та

МВР, ДАНС, Прокуратура, Областен управител и др.;
ü  Проверки във връзка с постъпили заявления за издаване на документи, които

изискват извършване проверка на място.
ü Проверки във връзка с налагане, отмяна, увеличаван или намаляване на

санкции за увреждане на околната среда над допустимите норми.
С приоритет се извършват проверките по постъпили жалби и сигнали. Извършват

се в най-кратки срокове, като при необходимост се координира и с експерти от други
институции, имащи отношение по поставените проблеми.

При изтичане на дадено предписание, се извършва проверка в законоустановения
срок, като също се планира предварително и ако маршрута позволява се комбинират с
планови проверки.

4.4. Процедури за координиране с други контролни органи

Проверките, при които се налага участие на контролни органи от други
институции, се планират предварително, като се определя точна дата за проверката и
координатор.

Когато при извършен контрол са констатирани нарушения, които не касаят
екологичното законодателство, на съответния компетентен орган се изпраща
информация за предприемане на действия по компетентност.

Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните разрешителни
се извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район”.

Контролът на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок
рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС, се извършва от комисии
съставени от представители на  териториалните и регионалните структури на:
Министерството на околната среда и водите,  Министерството на вътрешните работи,
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ и  представители на Кметовете на
общините. Членовете на комисиите са изброени поименно в Заповед на министъра на
околната среда и водите. За всяка проверка, участниците в нея и
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фирмата/предприятието се уведомяват предварително. За извършената проверка се
съставя Констативен протокол, който се подписва от представителите на контролните
органи и от представителя/ите  на проверяваният обект. След оформяне на Констативен
протокол се изготвя Доклад до Министъра на околната среда и водите.

При регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект се прилагат
Указания за координация и комуникация между регионалните инспекции по околна
среда и водите и басейновите дирекции за съвместни действия при извършване на
проверки, утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015 г. на Министъра на околната
среда и водите.

При възникнали аварийни ситуации се прилагат Указания за действия при
възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на
околната среда, утвърдени със Заповед № РД-569/01.06.2021 г.  на Министъра на
околната среда и водите.

Регулярно се провеждат  работни срещи на експерти от РИОСВ - Враца с кметове
на общини и експерти от общинската администрация. Проведените срещи са във връзка
с изпълнение на целите и приоритетите на РИОСВ- Враца, за добра пряка и обратна
връзка в работата на инспекцията с общините.

Във връзка с работата по опазване на защитените територии и зони и
биоразнообразието в региона, РИОСВ - Враца работи в тясно сътрудничество с ТП ДГС
и Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“, в резултат на което при
необходимост се извършват съвместни контролни проверки, предоставя се информация
и се оказва необходимото съгласно компетенциите съдействие, както от тяхна, така и от
наша страна.

4.5. Процедури за преглед/актуализация
Всяка година се извършва преглед на Регистъра/списъка с обектите, подлежащи

на контрол. Прави се оценка на риска на обектите, като процесът се документира. Слез
извършване на оценка на риска, обектите се включват в Годишния план за контролната
дейност на РИОСВ и подлежат на контрол, през съответната година, относно
изпълнение на изискванията на екологичното законодателство.

Проверките от плана за контролна дейност се планират по тримесечия. Това
налага допълнително координиране и планиране на проверките в рамките на всеки
текущ месец от периода.

За осигуряване изпълнението на плана и по-добра координация между експертите
от различните направления  в РИОСВ – Враца, всяка седмица директор дирекция КПД
изготвя план - график за проверките през следващата седмица, като се съвместяват
извънредни и планови проверки според посоката и приоритетите им, с цел
оптимизиране на разходите.

Всички експерти имат задължение да следят за изпълнението на плана в своето
направление и в края на всяка седмица да дават предложения за проверки на началник
отдели „Контрол на околната среда“  и „Превантивна дейност“.  От своя страна те
обобщават предложенията и ги предоставят на директор дирекция „Контрол и
превантивна дейност“ за изготвяне на седмичния график за контрол на инспекцията.
Извършените проверки се отразяват в общ регистър на всички контролирани от РИОСВ
обекти.

При констатиране на неизпълнение или изоставяне от графика се прави анализ на
причините и се предприемат коригиращи действия за изпълнение на плана.

За осъществяването на контролния мониторинг на отпадъчните води и
мониторинг на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда се изготвят
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годишни графици, съвместно с РЛ-Враца и ИАОС, като стриктно се следи за
изпълнението им.

Водят се регистри на извършените планови и извънпланови проверки, дадените
предписания и тяхното изпълнение/неизпълнение и предприети административно-
наказателни действия.

Процедурите за преглед на плана обхващат действия, относно стриктно попълване
на регистрите, както и предприемане на превантивни и коригиращи действия за
постигане целите и показателите от планираните проверки.
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общ.Враца

Кариера за варовик "Лиляче" на 

"Холсим(България)"АД, с. Лиляче среден 2 1

“Холсим (България)” АД, с. Б. Извор, 

общ.Враца

 Трошачна инсталация и ремонтна 

работилница на кариера за варовик 

“Лиляче”

нисък 2

"Екопроект" ООД, м-ст "Пискавец", гр. 

Враца

Регионално депо за неопасни отпадъци 

Враца – Мездра, м-ст "Пискавец", в 

земл. на гр. Враца

среден 1 1 3 1 1

Екопроект ООД, м-ст "Пискавец", гр. Враца Сепарираща инсталация
среден 1

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, ж.к. 

"Люлин 2", ул. "Панчо Владигеров" №66

“Булгартрансгаз” ЕАД, с. Чирен, общ. 

Враца, пренос, транзитен пренос и 

съхранение на природен газ, и 

ведомствена бензиностанция

висок 1 1 3 1 1 1

„Булгартрансгаз” ЕАД  Решение по ОВОС „Подмяна на 

преносен (магистрален) газопровод в 

участъка „Очистно съоръжение (ОС) 

Беглеж – кранов възел (КВ) Дерманци – 

КВ Батулци – КВ Калугерово"

висок 1

“ВиК" ООД, гр. Враца, ул. "Ал. 

Стамболийски" №2

ГПСОВ, гр. Враца, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води
среден 4
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Закон за опазване на околната среда

ОБЛАСТ ВРАЦА



"Й. Кръстителски – Джордан 2001' ЕООД, 

ул. "Алеко Константинов"№ 2, гр. Враца,  

общ. Враца

"Й. Кръстителски – Джордан 2001' 

ЕООД, гр. Враца, ул. "Тектилец" № 5, 

площадка за изкупуване, съхранение и 

търговска дейност с отпадъци

Среден 1

"Центромет" АД,  гр. Враца,  ул. "Никола 

Вапцаров" № 9 

"Центромет" АД, гр. Враца, ул. "Никола 

Вапцаров" № 9, леярна за черни метали
Среден 1 1 1 1

"Враца-Старт" АД,   гр. Враца,                     

ул. "Шипка"  № 2

"Враца-Старт" АД, гр. Враца,ул. 

"Шипка" № 2, леярна на черни метали
Среден 1

"Анди" ООД,             гр. Враца,                    

ул. "Екзарх Йосиф" 65, вх. В, ап. 35

"Aнди" ООД,гр. Враца, ж.к. "Дъбника", 

срещу КАТ, автосервиз
Среден 1

"МЗ – Ауто" ЕООД, област Враца, община 

Враца,             гр. Враца,                 ж. к. 

Дъбника,       бл. 42, вх. А, ет. 1

"МЗ – Ауто" ЕООД, гр. Враца, област 

Враца, община Враца, бул. „Мито 

Орозов“ № 63, поземлен имот № 

12259.1011.44.4, площадка за дейности 

с ИУМПС

Среден 1

„Млечен Рай – 2” ООД , Област София град, 

Столична община, гр.София, р-н 

Студентски, ж.к. "Мусагеница", ул. 

Пловдивско шосе" бл. 11б, партер, магазин 2

„Млечен Рай – 2”ООД, кв. Бистрец, гр. 

Враца, предприятие за млекопреработка

среден 2

СД "Тостор - Орловски, Орловска", област 

Враца, община Враца гр. Враца,           ул. 

„Христо Ботев” № 31, вх. А, ап. 1

СД "Тостор - Орловски, Орловска", гр. 

Враца, Промишлена зона, бул. “Мито 

Орозов” № 28, ПИ №12259.1021.293 - 

предварително третиране, сортиране и 

гранулиране на отпадъци от пластмаса  

Нисък 1

"Металкоминвест" ЕООД, гр.Враца,  ул. 

"Илия Кръстеняков" № 14, ап. 47

"Металкоминвест" ЕООД, гр. Враца, 

Западна промишлена зона, събиране, 

съхранение и търговия с метални 

отпадъци

среден 1

"Металтранс 2005" ЕООД, гр. Враца,  ул. 

"Хан Аспарух" № 24 

"Металтранс 2005" ЕООД, гр. Враца, 

Промишлена зона,   ул. "Шипка", 

събиране, съхранение и търговия с 

метални отпадъци

среден 1

"АЖМ-Груп" ЕООД,  гр. Враца,  ул. "Георги 

Апостолов" № 8

"АЖМ-Груп" ЕООД, гр. Враца,   ул. 

"Георги Апостолов" № 8, събиране, 

съхранение и търговия с метални 

отпадъци

среден 1

"Джиосайкъл България" ЕООД, с.Бели 

Извор, община Враца

"Джиосайкъл България" ЕООД, с. Бели 

Извор, община Враца, транспортиране 

и третиране на отпадъци

Среден 1

"Косаня" ЕAД,            гр. Мизия,             ул. 

"Георги Димитров" № 29

"Косаня" ЕAД, гр. Враца, Източна 

промишлена зона, събиране, 

съхранение и търговия с метални  

отпадъци

Среден 1

"Костов Пласт"  ЕООД,  общ. Враца,  с. 

Згориград, п.к. 3042, ул. „Васил Левски” № 

11, 

"Костов Пласт"  ЕООД, гр. Враца, 

област Враца, община Враца, ул. 

„Христо Смирненски“ №  5, ПИ № 

12259.1021.92, Промишлена зона - 

площадка за третиране на отпадъци от 

опаковки, хартия, картон

Среден 1

"Кастех-БГ" ООД,  гр. Монтана,          ул. 

„Никола Вапцаров” № 12 

"Кастех-БГ" ООД, гр. Враца, ул. 

„Илинден” № 2а, оползотворяване на 

черни метали

Среден 1



"ЛМ-21" ЕООД,   гр. Враца,                     ул. 

”Ген. Леонов” № 54

 "ЛМ-21" ЕООД, гр .Враца ,  ул. ”Ген. 

Леонов” № 54, събиране, съхранение и 

търговия с метални отпадъци и 

отпадъци от хартия и пластмада

среден 1

"Гео метал трейд" ЕООД,  гр. София, 

община Младост, жк Младост № 1,  бл. 48, 

вх. 4,  ет. 7, ап. 62. 

"Гео метал трейд" ЕООД, гр. Враца, ул. 

”Мито Орозов” № 32, събиране, 

съхранение и търговия с метални  

отпадъци

Среден 1

"ВИН" ООД,  ул. "Тектилец" № 5, гр. Враца

"ВИН" ООД,  ул. "Тектилец" № 5,              

гр. Враца, площадка за изкупуване, 

съхранение и търговска дейност с 

отпадъци

среден 1

"Чистота Балкани" ООД,  гр. София, ж.к. 

"Витоша", бл. 7, ап. 6

"Чистота Балкани" ООД, гр. Враца,                             

ул. "Шипка" № 2, площадка за 

изкупуване, съхранение и 

оползотворяване на отпадъци

Среден 1

"Екопласт 21 " ЕООД, гр. Враца, ул. "Братя 

Миладинови" № 1, вх. А, ап. 21

гр. Враца, ул. "Баба Илийца" № 2, 

дейности по третиране на отпадъци
среден 1 1

МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца, бул. "2-

ри юни" № 66

МБАЛ " Христо Ботев" АД, гр. Враца, 

бул. "2-ри юни" № 66, здравно 

заведение, събиране и съхранение на 

опасни болнични отпадъци

среден 1

Първа частна МБАЛ Враца ЕООД, гр. 

Враца, ул. "Скакля" № 1

Първа частна МБАЛ Враца ЕООД, гр. 

Враца, ул. "Скакля" № 1, здравно 

заведение временно съхранение на 

опасни болнични отпадъци

Среден 1

"Скорпион - 95" ЕООД, област Враца, 

община Враца, гр. Враца, ул. "Георги 

Бързашки" № 8

"Скорпион - 95" ЕООД, гр. Враца, 

област Враца, община Враца,              кв. 

Промишлена зона, ПИ №12259.1021.15, 

площадка за дейности с ИУМПС

Среден 1

„МД Електроник“ ЕООД, гр. Враца, кв. 

Сениче

„МД Електроник“ ЕООД, гр. Враца, кв. 

Сениче, производство на  изделия за 

автомобилната промишленост Нисък 1

"Евро Импекс" ЕООД, гр. София, район 

Искър, ул. "Поричук Неделчо Бончев" № 3

"Евро Импекс" ЕООД, гр. Враца, 

община Враца, област Враца, 

Промишлена зона, ул. “Шипка” № 7, 

ПИ №12259.1021.62,сепариране и 

предварително третиране на отпадъци 

от опаковки

среден 1

"Топлофикация-Враца" ЕАД,  гр. Враца, ул. 

"Максим Горки" № 9

"Топлофикация-Враца" ЕАД - ТЕЦ 

Градска, гр. Враца, ул. "Шипка" №1 - 

производство и разпределение на 

топлинна енергия

Нисък 3 1 1 1

"Индустриални суровини" EООД, област 

Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 

4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 

1, Делови център Пловдив, ет. 5, офис 503

"Индустриални суровини" EООД,  гр. 

Враца, Източна промишлена зона, 

събиране, съхранение и търговия с 

метални отпадъци

Среден 1

"Автоморга – КАВП" ООД, гр. Враца,   ул. 

“Дико Илиев” № 4, вх. Г, ап. 51

„Автоморга – КАВП“ ООД, гр. Враца, 

поПИ с  № 007007 в землището на с. 

Паволче - площадка за дейности с 

ИУМПС

Среден 1

"ДКЦ-І-Враца" ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Втори юни" №66

"ДКЦ-І - Враца" ЕООД, гр. Враца, бул. 

"Втори юни" №67, здравно заведение
Нисък 1



"ИСО 09" ЕООД, гр. Враца, ж.к. "Дъбника", 

бл. Орбити 8, вх. А,  ет. 2, ап. 4

"ИСО 09" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, 

местност "Занкиното", площадка за 

дейности с ИУМПС

Среден 1

"Практикер" ,            гр. Враца, бул. "Втори 

юни" №150

Хипермаркет "Практикер" ,            гр. 

Враца, бул. "Втори юни" №150
Нисък 1

„Кауфланд България” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Оборище", № 12

Хипермаркет „Кауфланд България” 

ЕООД, гр. Враца, ул. "Оборище", № 12
Нисък 1

Комплексен онкологичен център ЕООД, гр. 

Враца, бул. "2-ри юни" 68

Комплексен онкологичен център 

ЕООД, гр. Враца, бул. "2-ри юни" 68, 

здравно заведение, събиране и 

съхранение на опасни болнични 

отпадъци

Нисък 1

"Самостоятелна медико-диагностична 

лаборатория-Рамус" ООД,  област София, 

община Столична

гр. София -

район р-н Оборище

ул. "Ангиста" 2-4

СМДЛ - Рамус ООД, лаборатория гр. 

Враца, бул. "Втори юни" № 111

Среден 1

„ГАРАНТ - 90 - ЦОНЕВ И СИЕ” ООД , 

област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. 

“28- ми октомври” № 32

„ГАРАНТ - 90 - ЦОНЕВ И СИЕ” ООД, 

гр. Враца, строителна фирма, събиране 

и транспортиране на отпадъци
Нисък 1

"ДДД Инсекта контрол" ЕООД, област 

Враца, община Враца, ж.к. „Дъбника“, № 

125, ет. 6, ап. 34 

ДДД Инсекта контрол ЕООД, област 

Враца, община Враца, ж.к. „Дъбника“, 

№ 125, ет. 6, ап. 34 - събиране и 

транспортиране на  отпадъци

Нисък 1

"Билла България" ЕООД, гр. София, бул. 

"България" № 55

"Билла България" ЕООД, супермаркет              

гр. Враца № 2,     ул. "Кръстьо 

Бързаков" № 14А

Нисък 1 1

Център за психично здраве ЕООД, гр. 

Враца, ул."Беласица" №1

Център за психично здраве ЕООД, гр. 

Враца, ул."Беласица" №2, здравно 

заведение

Нисък 1

Серпио ЕООД, гр. Враца, бул. "Мито 

Орозов" № 63

Серпио ЕООД, гр. Враца, бул. "Мито 

Орозов"  63, цех за производство на AL 

и PVC дограама

Нисък 1

"Инекс Трейд" ЕООД, област Враца, община 

Враца, гр. Враца, ул. „Цар Симеон I” № 58

 


"Инекс Трейд" ЕООД,  гр. Враца, ул. 

„Цар Симеон I” № 58, строителен 

магазин, събиране и транспортиране на 

отпадъци

 


Нисък 1

"Спътник- 96" ЕООД, област Враца, община 

Враца, гр. Враца, ул. „Аспарух“ №24

 


Спътник- 96 ЕООД, гр. Враца, ул. 

„Аспарух“ № 24, транспортиране на 

отпадъци

Среден 1

"Екопласт 21" ЕООД, гр. Враца, ул. "Братя 

Миладинови" № 1, вх. А, ап. 21

Екопласт 21 ЕООД, гр. Враца, ул. "Баба 

Илийца" № 2 ,площадка за дейности по 

третиране на отпадъци от пластмаси
Нисък 1

"Протект Холд" ООД, гр. Мездра, ул. „Св., 

Св. Кирил и Методий“ № 11, ет. 3, офис 11

"Протект Холд" ООД, гр. Мездра,  

площадка за дейности по третиране на 

ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС гр. Враца, 

Източна-промилена зона, ул. "Васил 

Кънчов" 25 , ПИ    № 12259.1027.26  

Среден 1 1

“Лалов и Вачев” ЕООД,               гр. София, 

бул. "Проф. Цветан Лазаров"  № 13, ет. 3, 

офис 301

“Лалов и Вачев” ЕООД - цех за 

месопреработка - гр. Враца, 

Хранително-вкусова зона

Нисък 1



“МиА-ЦВ” ЕООД, пресевна инсталация, с. 

Бели Извор, общ. Враца

“МиА-ЦВ” ЕООД, пресевна 

инсталация, с. Бели Извор, общ. Враца
нисък 1

“Председник” ЕООД, с.Бели Извор-цех за 

обработка на скално-облицовачни 

материали 

“Председник” ЕООД, с.Бели Извор-цех 

за обработка на скално-облицовачни 

материали 

нисък 1

ПК "Напред", кв. Бистрец, гр. Враца, казан 

за варене на ракия

ПК "Напред", кв. Бистрец, гр. Враца, 

казан за варене на ракия
нисък 1

Обект, подлежаща на контрол по смисъла на 

Регламент 2019/1020 относно надзора на пазара 

/неуточнен/

Обект, подлежаща на контрол по смисъла 

на Регламент 2019/1020 относно надзора на 

пазара

среден 1

“Никас” ООД, бул. “Цар Борис III” №126,

1612 гр. София

Никас” ООД – Складова и 

Производствена база за взривни 

материали, с. Лиляче, общ. Враца,     

обл. Враца

Нисък 1

“Беана-Враца” ООД,                     гр. Враца,  

ул. "Илинден" № 4 

“Беана-Враца” ООД, гр. Враца,                       

ул. "Илинден" № 4, производство на 

безалкохолни напитки

Нисък 1 1 1

„Софи” ООД, гр. Враца, ул. "Веслец" №14, 

ап. 5

„Софи” ООД, гр. Враца, ул. "Веслец" 

№14, ап. 5, производство на накладки за 

автомобили
среден 1

”Нивего” ООД,   с. Чирен,             общ. 

Враца, ул. "Георги Димитров" № 15

”Нивего” ООД, с.Чирен,             общ. 

Враца, м. Тиквен, предприятие за 

млекопреработка

Среден 2 3

Община Враца, гр. Враца, ул. "Стефанаки 

Савов" № 6

Община Враца, гр. Враца, ул. 

"Стефанаки Савов" № 6
Среден 2 7

"Затвора - Враца", гр.Враца, ул. "Безименна" 

№3

Затвора - Враца, ул. "Безименна" №3, 

галваничен цех и мебелен цех
Среден 2

"АЕЦ-Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй “АЕЦ Козлодуй”-Почивно оздравителен 

комплекс
Нисък 1

“Вратица-Враца”АД, ул. "Индустриална" 

№7, гр. Враца

“Вратица-Враца”АД, гр. Враца, 

инсталация за предварителна обработка 

и багрене на текстил- горивни 

инсталации

среден 1

“Топлофикация-Враца”ЕАД,     гр. Враца, 

ул. "Максим Горки" №9

“Топлофикация-Враца”ЕАД -  ОЦ 

Младост,  гр. Враца, източна 

промишлена зона

среден 1 1

„Екопродукт Мегия”ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Христанчо Матов"№20 

„Екопродукт Мегия”ЕООД, гр. Враца, 

предприятие за млекопреработка, 

горивна инсталация
среден 2

„ОМВ България” ООД, гр. София, код 1303, 

ул. "Софииски герой"№1

Бензиностанция „Аванти Враца”, гр. 

Враца, бул. „Хр. Ботев”

нисък 1

“М-Трейдинг” EООД гр.Враца, ул. "Хр. 

Ботев" №41

“М-Трейдинг” ООД гр.Враца, ул. 

"Хр.Ботев" №41, хим.чистене
нисък 1



“ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София,  

бул. "Т. Александров"№42

Бензиностанция "ЛУКОЙЛ – България” 

ЕООД, Б127, гр. Враца, местност 

"Дъбника" нисък 1

“Галакси Плаза”ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Георги Пенчев" №1

“Галакси Плаза” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Георги Апостолов" №60, производство 

на метални и дървени изделия по 

поръчка

нисък 1

"РМЗ Михайлов" ЕООД гр. Враца, 3000, 

ул."Полк.Кетхудов" № 27   

гр. Враца, Индустриална зона, 

Металообработка, Метални заготовки, 

Заваряване на метални изделия и др.
нисък 1

“Иф Маш” ЕООД, гр. София , ул. 

"Люботрън", бл.6, ап. 23

Бензиностанция “Евро Ойл” гр. Враца, 

ул. “В. Кънчов”№35
нисък 1

"Максима България" ЕООД, гр. София, бул. 

"Ботевградско шосе" №247

 Т-Маркет, Враца, ж.к. "Дъбника"  

комплекс "РУМ" 
нисък 1

"Топливо-2" ЕООД, гр. София, ул. 

"Хайдушка гора" №38

Топливо-2 ЕООД, гр. Враца, гл. път Е-

79, Индустриална зона, продажба на  

бои и лакове

нисък 1

 “Петрол” АД, гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№12

Бензиностанция “Петрол” АД, код 3123, 

гр. Враца, ул. "Максим Горки"
нисък 1

 “Петрол” АД, гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№12

Бензиностанция “Петрол” АД,  код 

3118, гр. Враца,ул. "Илинден"- западна 

промишлена зона

нисък 1

“Орбита-Н” ООД, гр.Враца, м. Турканица  “Орбита-Н” ООД, гр. Враца, м. 

Турканица, цех за месопреработка
нисък 1

 ЕТ „Трифон Тасков- Гергана Данова”, с. 

Лиляче, ул. "Дунав" №1

 ЕТ „Трифон Тасков- Гергана Данова”, 

с. Лиляче, ул. "Дунав" №1- автосервиз,  

автобояджийски услуги

нисък 1

 "Нис Петрол" ЕООД,     гр. София, 

ул."Никола Вапцаров" № 51А

Бензиностанция   "Газпром", Западна 

индустриална зона ул. "Илинден"22, гр. 

Враца

нисък 1

ЕТ "Александра- Любомир Феслийски", гр. 

Враца, ул. "Цар Борис I" № 26

ЕТ "Александра- Л. Феслийски", гр. 

Враца, бул. "Мито Орозов" № 22- 

търговец на едро на бои

нисък 1

ЕТ "Трибали ПИ Пламен Петков", гр. Враца,

ул."Огоста" №7

ЕТ "Трибали ПИ Пламен Петков", гр.

Враца, ул."Огоста" №7, търговец на

едро на бои и лепила

нисък 1

"Дона 2009" ЕООД, гр. Враца, ул. "Хр. 

Ботев" №124

"Дона 2009" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Георги Раковски" №41, ателие за хим 

чистене

нисък 1

"БНД- Текстил" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Драган Цанков"№6

"БНД- Текстил" ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Драган Цанков"№6
нисък 1

“Фонема” ЕООД, гр. Враца “Фонема” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Петропаволска"№14- сервиз за 

хладилна и климатична  техника

нисък 1

“Лидл България” ЕООД ЕНД Ко КД,  с. 

Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, 

ул. "3 март" №1

хипермаркет “Лидл България” ЕООД,  

гр.Враца, ул. "Васил Кънчов"21 нисък 1

“Никойл-2”  ЕООД, гр. Враца, ул. "Цар 

Борис I" №12 

Бензиностанция  “Никойл-2”  ЕООД,  

гр. Враца              бул.  „Втори юни”
нисък 1

“ОМВ България”  ООД, код 1010 гр. София, 

ул. "Софииски герой"№1

Бензиностанция “ОМВ България”  

ООД, гр.Враца бул. "2-ри юни"
нисък 1

"ДМВ"ЕООД, гр. Русе , ул. “Воден”№14, 

вх.2, ап.3 

ДМВ ЕООД, (петролна база-Враца), ул. 

"Христо Смирненски" №9, съхранение 

и търговия с петролни продукти  
нисък 1



Строймаркет "Инекс" гр.Враца бул."В. 

Кънчов" №122

Строймаркет "Инекс" гр.Враца бул."В. 

Кънчов" №122- магазин за бои нисък 1

“Автотранс-97” ООД, гр. Враца Бензиностанция  “BG-Ойл”,  гр. Враца, 

бул. „Мито Орозов” № 34
нисък 1

“ТИТ”ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" №4 “ТИТ”ООД, гр. Враца, ул. "Илинден" 

№4- автосервиз с автобояджийска 

дейност 

нисък 1

"Енерго Ремонт Груп 87" ЕООД, гр. Враца, 

Източна промишлена зона , база КЗУ

производство на метални конструкции 

и оборудване за ТЕЦ, гр.Враца, ул. 

"Георги Апостолов" №10А, Източна 

промишлена зона

нисък 1

“Рибен  свят” ЕООД, гр. Враца,  ж.к. 

“Дъбника” бл.30 вх.Г, ет.4, ап.85 

склад на едро за рибни продукти, 

“Рибен  свят” ЕООД, гр. 

Враца,складова база "Булгарплод"

нисък 1

“Комус” ЕООД, гр. Враца,  ул. “Илия 

Кръстеняков” №16, вх.А, ап.9    

склад на едро за месни продукти 

“Комус” ЕООД, гр. Враца, Складова 

база “Булгарплод”, ул. “Др. Цанков” 

№3

нисък 1

ЕТ „Ангел Филков”, гр. Враца, ул. 

„Страцин” № 29

м-н сервиз за битова техника ЕТ „Ангел 

Филков”, гр. Враца бул. "Хр. Ботев" 

№78
нисък 1

"Българска Телекомуникационна Компания" 

АД гр. София бул. "Цариградско шосе" 

№115

климатични инсталации "Българска 

Телекомуникационна Компания" АД гр. 

Враца, обект гр. Враца 1, ул. "Лукашов" 

№3

нисък 1

ЕТ" Цветана Бозаджийска" , гр. Враца, ул. 

"Кр. Българията" № 54

ЕТ" Цветана Бозаджийска" , гр. Враца, 

ул. "Кр. Българията" № 54, търговец на 

бои

нисък 1

ЕТ „Шинто-Любомир Къчов Горановски”, 

гр. Враца, ул. "Петропавловска" №13А

търговец на дребно на бои ЕТ „Шинто-

Любомир Къчов Горановски”, гр. 

Враца, ул. "Петропавловска" №13А
нисък 1

"Фронери България" ЕООД "Фронери България" ЕООД, ул. "Драган 

Цанков" №1
нисък 1

"Чикас" ООД, гр. Враца "Чикас" ООД, гр. Враца, ул. “Илинден” 

№5
нисък 1

 “Петрол” АД, гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№12

Бензиностанция “Петрол” АД,  код 

3103, гр. Враца,ул. "Илинден"- западна 

промишлена зона

нисък 1

"Месер България" ЕООД,           гр. София, 

ул."Димитър Пешев" №3А

"Месер България" ЕООД, складова 

база, гр. Враца, шосе за Мездра, 

дистрибуция на технически газове  

среден 1

,,Лесто Продукт” ЕООД, гр. Враца 

досегашен оператор “Вратица” ООД, , ул. 

"Илинден"№16

,Лесто Продукт” ЕООД, гр. Враца, ул. 

"Илинден"№16, изработката на метални 

изделия

нисък 1

ИНКОМС ЕСТ "Милин камък” АД,         гр. 

Враца,                бул. "Мито Орозов" №18

ИНКОМС ЕСТ "Милин камък” АД,         

гр. Враца,                бул. "Мито Орозов" 

№18, производство на дървени къщи 

нисък 1

 "Житара"ООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Апостолов"№60

 "Житара"ООД, гр. Враца, ул. "Георги 

Апостолов"№60- мелница 
нисък 1

“Атамар” ООД,         с. Паволче,            общ. 

Враца,           обл. Враца,              ул. "Хр. 

Ботев"№24

“Атамар” ООД,         с. Паволче,            

общ. Враца,             обл. Враца,              

ул. "Хр. Ботев"№24, производство на 

мебели от ПДЧ и дограма от масивна 

дървесина

среден 1



"Галванични покрития" ЕООД,    гр. Враца, 

ул. "Баба Илийца"№1

"Галванични покрития" ЕООД, гр. 

Враца, галваничен цех
Среден 1

"ХИМЕМ"-ЕООД-гр. Враца, ул. "Христо 

Ботев"  № 76

"ХИМЕМ"-ЕООД-търговия с химични 

вещества
Среден 1

„Кралтрейс” ООД, гр. Враца, ул.„28 

Октомври” №33

находище "Касибо", 

местност"Солишова падина", землище 

с. Костелево, общ. Враца, добив на 

строителни материали

нисък 1

ПМГ Стоун ЕООД, гр. Враца,            ул. 

"Никола Вапцаров" № 61

Цех за обработка на 

скалнооблицовъчни материали, гр. 

Враца
Среден 1

 „Лазаров Марбъл” ЕООД,                  ул. 

"Димитраки Хаджитошин" №28,        гр. 

Враца, общ. Враца

Цех за обработка на 

скалнооблицовъчни материали, гр. 

Враца, Източна промишлена зона
нисък 1

"Еко Мес Къмпани" ЕООД (бивша "КОВА-

М" ЕООД, гр. София), гр. София, ул. 

"Искър" № 77

свинеферма в поземлени имоти № 

127002 и №086062, м-ст 

"Мраморенското", землището на с. 

Чирен, общ. Враца

среден 1

"ЕНТЕ 2017" ЕООД, гр. Асеновград, ул. 

"България" № 77

птицеферма в землищата на с. 

Мраморен и с. Чирен, общ. Враца
среден 1

Склад за негодни РЗП, с. Чирен Склад за РЗП, бивш стопански двор,            

с. Чирен
среден 1

“Камибо” ЕООД,

ж.к. “Надежда”, бл. 155, 1220 гр. София

“Камибо” ООД- ТП “Хименерго”,

Източна индустриална зона,

3000 гр. Враца, общ. Враца
висок 1

„Петролна база- предприятие за приемане, 

съхранение и търговия с петролни 

продукти“- гр. Враца, с оператор „ДМВ“ 

ООД- Враца

Промишлена зона на гр. Враца, 

ул.“Христо Смирненски“№ 9 висок 1

“Врачански карст” - резерват, гр. Враца, с. 

Згориград, с. Паволче; Община Враца

“Врачански карст” - резерват, гр. Враца, 

с. Згориград, с. Паволче; Община Враца среден 4

“Врачански Балкан” - природен парк, с. 

Бели Извор, с. Челопек, с. Лютаджик, с. 

Паволче, гр. Враца, с. Згориград, с. 

Елисейна, с. Люти брод, с. Очин дол, с. 

Зверино с. Главаци, с.Краводер, общини 

Враца, Мездра и Криводол

“Врачански Балкан” - природен парк, с. 

Бели Извор, с. Челопек, с. Лютаджик, с. 

Паволче, гр. Враца, с. Згориград, с. 

Елисейна, с. Люти брод, с. Очин дол, с. 

Зверино с. Главаци, с.Краводер, 

общини Враца, Мездра и Криводол

нисък 2

“Леденика”-природна забележителност, гр. 

Враца, Община Враца

“Леденика”-природна забележителност, 

гр. Враца, Община Враца нисък 1

“Божите мостове”-природна 

забележителност, с. Чирен, с. Лиляче, 

Община Враца

“Божият мост”-природна 

забележителност, с. Чирен, с. Лиляче, 

Община Враца
среден 1

“Понора”-природна забележителност, с. 

Чирен, Община Враца

“Понора”-природна забележителност, с. 

Чирен, Община Враца
нисък 1

BG0000166 "Врачански Балкан"

по спазване на режимите, определени 

със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на 

министъра на околната среда и водите 

(обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.);          

среден 2



BG0002053 "Врачански Балкан"
Заповед № РД -801 от 04.11.2008 г. на 

министъра на околната среда и водите;  
среден 1

вековно дърво №1819 в ДР, дива круша, с. 

Паволче, местност "Мало Паволче"

вековно дърво №1819 в ДР, дива круша, с. 

Паволче, местност "Мало Паволче"
нисък 1

вековно дърво №1821 в ДР, цер, с. Паволче, 

местност "Корийте"

вековно дърво №1821 в ДР, цер, с. 

Паволче, местност "Корийте"
нисък 1

вековно дърво №1822 в ДР, цер, с. Паволче, 

местност "Ценовата пишура" 

вековно дърво №1822 в ДР, цер, с. 

Паволче, местност "Ценовата пишура" 
нисък 1

вековно дърво №1352 в ДР, 3 бр. летен дъб, 

пътя III-408 Враца - Горно Пещене

вековно дърво №1352 в ДР, 3 бр. летен 

дъб, пътя III-408 Враца - Горно Пещене нисък 1

вековно дърво №1877 в ДР, летен дъб, с. 

Нефела, местност "Карамедовото"

вековно дърво №1877 в ДР, летен дъб, 

с. Нефела, местност "Карамедовото"
нисък 1

вековно дърво №1880 в ДР, бяла черница, с. 

Нефела, в двора на Борис Симеонов Якимов

вековно дърво №1880 в ДР, бяла 

черница, с. Нефела, в двора на Борис 

Симеонов Якимов
нисък 1

"Нели – Емил" ЕООД  - пункт билки гр. 

Враца

"Нели – Емил" ЕООД  - пункт билки гр. 

Враца нисък 1

пункт за изкупуване на охлюви
с. Три Кладенци, общ. Враца нисък 1

пункт за изкупуване на охлюви
гр. Враца, общ. Враца нисък 1

„Председник” ООД ИП "Разработване на находище за 

скално-облицовъчни материали в площ 

"Требежа", земл. с. Горна Кремена, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

"Бабе Кй Естейт" ООД ИП "Център за красота е здраве" като 

част от "Babe Ka Village"-ваканционно 

селище от затворен тип състоящо се от 

16 броя еднофамилни къщи за сезонно 

ползване, транспортна алея, павилион 

за охрана, в УПИ № 011029, с.Паволче, 

общ.Враца

нисък 1

"Икарст" ООД ИП ,,Изграждане на предприятие за 

преработка на селскостопанска 

продукция (плодове, зеленчуци и 

етерично-маслени култури) в имот № 

12259.119.39, м. ,,Орешака”, земл. гр. 

нисък 1

"Хемус М"АД,  гр. Мездра, ул."Христо 

Ботев" №1

"Хемус М"АД, индустриална част на гр. 

Мездра, обработка на скално-

облицовъчни м-ли и дейности по 

временно съхранение и транспортиране 

на опасни и производствени отпадъци

Среден 3 1

"АСК БУЛ"ООД, гр. Враца, ул."Христо 

Ботев" № 118

"АСК БУЛ" ООД, гр. Мездра, 

ул."Брусенско шосе" № 1, инсталация 

за обезводняване на отпадни 

нефтопродукти

Среден 1 1 3 1 1 1

Пивоварна "Леденика България 1964" 

ЕООД, гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 

3

Пивоварна "Леденика”, гр. Мездра, ул. 

"Христо Ботев" № 96, пивоварна
Среден 1 1 1

ОБЩИНА МЕЗДРА



"Техкерамик М” АД,  гр. Мездра,ул. 

"Боденско шосе"№ 1

"Техкерамик М" АД,  гр. Мездра,                             

ул. "Боденско шосе" № 1, производство 

на керамични изделия със специално 

предназначение

Среден 3 1 1

"Цветина - Мездра" ЕООД, гр. Мездра,  ул. 

"Св.Св. Кирил и Методи" № 52-В

"Цветина - Мездра" ЕООД, гр. Мездра, 

ул. "Св.Св. Кирил и Методи" № 52-В, 

автобусни пътнически превози

Нисък 1

"Ланд-Метал" ЕООД,                                          

с. Игнатица,oбщ. Мездра, ул." Мир" № 8

"Ланд Метал" ЕООД,  с. Зверино, общ. 

Мездра, ул. "Никола Войновски" № 9, 

площадка за събиране, третиране и 

съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и 

ИУЕЕО

Среден 1

"Людал Фрикшън" ЕООД, с.Зверино, 

ул."Искър" № 4

„Людал Фрикшън” ЕООД, с. Зверино,  

ул. "Искър" № 4, производство на 

бестазбестови фрикционни изделия 

(накладки)

Среден 1 1

"Царевец енерджи" ООД, гр. София, община 

Столична, район Сердика, кв. "Бенковски", 

ул. "Оралица" № 29

"Цареевец енерджи" ООД, с. Царевец, 

общ. Мездра, обл. Враца, ПИ 136010 - 

инсталация за биогаз /оползотворяване 

на биоразградими отпадъци/

Среден 1 1

"Малиновец енерджи" ООД,  гр. София, 

община Столична, район Сердика, кв. 

"Бенковски", ул. "Оралица" № 29

"Малиновец енерджи" ООД, с. Царевец,  

общ. Мездра, обл. Враца, ПИ 136010 - 

инсталация за биогаз /оползотворяване 

на биоразградими отпадъци/

Среден 1 1

"В и К" ООД, гр. Враца,  ул. "Александър 

Стамболийски" № 2
ПСОВ, гр. Мездра Среден 4

"Тошел Агро" ООД, област София, община 

Столична, гр. София, район Сердика, кв. 

Бенковски, ул. „Оралица“ № 29

 


"Тошел Агро" ООД - дейности по 

третиране на отпадъци (R10) в 

землищата на с. Старо село, с. Царевец, 

с. Цаконица, с. Кален, с. Долна Кремена

Среден 1

"Протект Холд" ООД, гр. Мездра, ул. „Св., 

Св. Кирил и Методий“ № 11, ет. 3, офис 11

"Протект Холд" ООД, гр. Мездра, 

област Враца, община Мездра, Източна 

индустриална зона, ул. „Брусенско 

шосе” № 7 и 9, площадка за дейности 

по третиране на ОЧЦМ, НУБА, 

ИУМПС, опаковки 

Среден 1

"МБАЛ Мездра" ЕООД, гр. Мездра, ул. 

"Янко Сакъзов" № 33

"МБАЛ Мездра" ЕООД, гр. Мездра, ул. 

"Янко Сакъзов" № 34, многопрофилна 

болница Нисък 1

Общинско предприятие "Чистота" - Мездра, 

гр. Мездра,  ул. "Христо Ботев" № 27

Общинско предприятие "Чистота" - 

Мездра, гр. Мездра, ул. „Св. П. 

Евтимий“ № 29, УПИ VII, кв.101 В, 

събиране и транспортиране на 

отпадъци, временно съхранение на 

Нисък 1

"Ариел - ТН" ЕООД, гр. Мездра, ул. "Ал. 

Стамболийски" № 91

Ариел - ТН ЕООД, гр. Мездра, 

Търговски комплекс
Нисък 1

Община Мездра, гр. Мездра, ул. "Христо 

Ботев" № 27

Община Мездра, гр. Мездра, ул. 

"Христо Ботев" № 27
Среден 2 5

"Инертстрой-Калето" Ад, гр. София, 1756, 

ул. "Андрей Ляпчев" №11, вх. 1, ет. 1, ап. 1

Производствена база ТМСИ и бетонов 

възел, землище с. Брусен, общ. Мездра, 

обл. Враца

нисък 2

"Балкан Искър" ДЗЗД, гр. София, р-н 

"Възраждане"1 ул. "Лавале" №18

машиностроително предприятие, гр. 

Мездра, ул. Брусенско шосе"№1
нисък 1



ЕТ “Йордан Величков- Влади”, 

гр. София, ж.к. Младост 1-А, бл.503, вх.Б2, 

ет.4, ап. 46

ЕТ “Йордан Величков- Влади”, 

с. Зверино,     ул. "Искър"№6

общ. Мездра, 

обл. Враца - горивни инсталации

нисък 1

ЕТ "Озирис",  оранжерия, с. Брусен, общ. 

Мездра

ЕТ "Озирис",  оранжерия, с. Брусен, 

общ. Мездра

нисък
1

"ГТ-ЛД 2003" ЕООД, гр. Враца, 

ул."Раковска" №17

ГТ-ЛД 2003 ЕООД ЕООД, с. Люти дол- 

дърводелска работилница
среден 1

 "Евро Строй Кънстръкшън", гр.Асеновград, 

северна индустриална зона

 "Евро Строй Кънстръкшън"-площадка 

гр.Мездра- асфалтова база среден 1

“Медпетрол” ООД,     гр. Бургас,                    

ул. "Юбилейна"№3

Бензиностанция- местност "Руска 

Бела", гл. път Е 79, общ. Мездра 
нисък 1

 “Петрол” АД, гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№12

Бензиностанция “Петрол” АД,  код 

3104, гр.  Мездра, софийско шосе
нисък 1

 "Теленор България" ЕАД, гр. София,ж.к. 

"Младост"4, Бизнес парк - сграда 6  

мобилен оператор "Теленор България" 

ЕАД, гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" №35   - 

климатични инсталации
нисък 1

"Първа инвестиционна банка" АД, гр. 

София, бул. "Драган Цанков" №37 

"Първа инвестиционна банка" АД, гр. 

Мездра, ул. "Хр. Ботев" №30 финасово 

учреждение - климатични инсталации нисък 1

"Председник" ООД, с. Згориград, общ. 

Враца, ул. "Георги Проданов" № 21 (бивш 

концесионер „Булстоун“ ЕООД, гр. Враца)

находище „Требежа“ , землището на с. 

Горна Кремена, общ. Мездра, обл. 

Враца, добив на скалнооблицовъчни 

материали

нисък 1

Технико Къмпани ЕООД,                       с. 

Ребърково

Цех за обработка на 

скалнооблицовъчни материали, с. 

Ребърково

среден 1

ЕТ „Секаста - Красимир Йорданов“, гр. 

Варна, ул. „Иван Страцимир“ №30

Цех за обработка на 

скалнооблицовъчни материали
среден 1

"Дени Стоун 09" ЕООД, гр.Мездра, в 

автостопанството

Цех за обработка на 

скалнооблицовъчни материали
среден 1

 „Тошел Агро“ ООД, гр. София,               ул.  

„Оралица“ №29 

Кравеферма, стопански двор на ТКЗС,       

с. Царевец, животновъдство среден 1

"ГиГ кариери" ЕООД, гр. София, р-н 

Възраждане, ул. "Сини вир" № 15, предишен 

концесионер НИИ "Геология и геофизика" 

АД, гр. София

кариера "Станеви ниви", м-ст 

"Рътовете", землището на с. 

Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца 
среден 1

АТС-Стоун ООД, ул. "Позитано"       № 37, 

гр. София, 

кариера "Равнище" , землището на              

с. Върбешница, общ. Мездра, обл. 

Враца

среден 1

"Дионисомарбле България" ЕООД, ул. "Княз 

Борис" №132, гр. София

находище "Дионисо - 2", в землището 

на   с. Горна Кремена, общ. Мездра среден 1

„ВИП АГРО МИЛК” ООД, гр. Враца, ул. 

"Мито Цветков" №2, ет.4, офис 6

 овцеферма, в поземлен имот № 000371, 

местност „Пеща”, землището на с. 

Руска Бяла, общ. Мездра, обл. Враца
нисък 1

"Ритлите" - природна забележителност, с. 

Лютиброд, Община Мездра

"Ритлите" - природна забележителност, 

с. Лютиброд, Община Мездра
среден 1

"Новата пещера" - природна 

забележителност, с. Лютиброд, Община 

Мездра

Новата пещера - природна 

забележителност, с. Лютиброд, Община 

Мездра

нисък 1



BG0001042 «Искърски пролом - Ржана»

по спазване на режимите, определени  

със Заповед № РД-276/31.03.2021г. на 

министъра на околната среда и водите 

(обн. ДВ, бр. 43/21.05.2021г.).

среден 2

вековно дърво №103 в ДР, благун, с. 

Боденец, местност "Ливадите"

вековно дърво №103 в ДР, благун, с. 

Боденец, местност "Ливадите"
нисък 1

вековно дърво №2201 в ДР, цер, с. Ослен 

Криводол, местност "Търновица"

вековно дърво №2201 в ДР, цер, с. 

Ослен Криводол, местност "Търновица" нисък 1

вековно дърво №2202 в ДР, цер, с. Ослен 

Криводол, местност "Търновица"

вековно дърво №2202 в ДР, цер, с. 

Ослен Криводол, местност "Търновица" нисък 1

вековно дърво №2203 в ДР, цер, с. Ослен 

Криводол, местност "Търновица"

вековно дърво №2203 в ДР, цер, с. 

Ослен Криводол, местност "Търновица" нисък 1

Любомир Мишев, билкозаготвителен пункт с. Игнатица, общ. Мездра нисък 1

пункт за изкупуване на охлюви с. Типченица, общ. Мездра нисък 1

Мартин Петков Милешки ИП "Изграждане на кравеферма за 20 

бр. млекодайни крави и приплодите им, 

минимандра и биогаз инсталация" в 

земл. на с. Кален, общ. Мездра

нисък 1

Росен Валентинов Ценов "Изграждане на ферма за отглеждане на 

300 бр. овце" в ПИ №015030, земл. с. 

Моравица, общ. Мездра

нисък 1

“Дионисомарбле-България” ЕООД

“Разработване на кариера за добив на 

скалнооблицовъчни материали-

варовици от находище “Дионисо”, 

участък втори“ , в землището на 

с.Върбешница, общ.Мездра, обл.Враца  

нисък 1

община Мездра ОУП на община Мездра нисък 1

ЕТ "Цеци -Иван Иванов" ИП "Изграждане на животновъден 

обект - ферма за отглеждане на коне в 

имот № 62390.51.35, земл. с. Ребърково, 

общ. Мездра"

нисък 1

"Булнед АМД" ЕООД ИП "Разработване на находище за 

скално-облицовъчни материали в площ 

"Мизия-запад", земл. с. Върбешница, 

нисък 1

Община Мездра ИП "Изграждане на спортен комплекс 

със стадион, трибуни, съблекални и 

прилежаща инфраструктура" в земл. с. 

Моравица, общ. Мездра

нисък 1

Лъчезар Красимиров Христов ИП "Изграждане на животновъден 

обект (овчарник) към съществуваща 

сграда с идентификатор 32281.126.229, 

м. "Липата", земл. с. Игнатица"

нисък 1

"Гарант" АД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Индустриална зона" № 2

"Гарант"АД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Индустриална зона" № 2, производство 

на хидравлични елементи за 

машиностроенето

Среден 1 1 1 1

"Косаня" ЕАД, гр. Мизия,  ул. "Георги 

Димитров" № 29 

"Косаня" ЕАД-площадка гр. Бяла 

Слатина, парцел III, кв. 3Б, събиране,  

временно съхранение и третиране на 

отпадъци 

Среден 1

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА



"Деница 02" ЕООД,  гр. Бяла Слатина,  ул. 

"Тунджа" № 19

"Деница 02" ЕООД,  гр. Бяла Слатина, 

област Враца, община Бяла Слатина, 

територията на "Балкан Искър"част от 

ПИ № 000574, местност ”Скотовъден 

дол”- площадка за дейности с ОЧЦМ, 

ИУМПС и ИУЕЕО

Среден 1

"Ранг 2000" ЕООД,  гр. София, район 

“Подуяне” , жк  “Суха река-Запад”, бл. 

221А,   вх. А, ет. 3, ап. 6

"Ранг 2000" ЕООД, гр. Бяла Слатина, 

област Враца, община Бяла Слатина, ул. 

”Герена” № 9, УПИ IV-3498,            кв. 

3А, площадка за  дейности с ОЧЦМ

Среден 1

"Селебра" ЕООД,           гр. Бяла Слатина, ул. 

"Димитър Благоев" № 130

"Селебра" ЕООД,           гр. Бяла 

Слатина, ул. "Търнавска" № 48, 

шивашко предприятие

Нисък 1

Общинско предприятие  "Чистота и 

строителство",                          гр. Бяла 

Слатина, ул.  „Христо Ботев” № 9

ОбП "Чистота и строителство", гр. Бяла 

Слатина,  ул. „Иванчо Съйнов” № 4, 

поземлен имот с идентификатор 

07702.501.1209, землище 07702, 

събиране и транспортиране на 

отпадъци, площадка за временно 

съхранение на обемни отпадъци

Нисък 1

МБАЛ "Бяла Слатина" ЕООД,  гр. Бяла 

Слатина, ул. "Захари Стоянов" № 1

МБАЛ "Бяла Слатина" ЕООД, гр. Бяла 

Слатина, ул. "Захари Стоянов" № 1, 

болнично заведение

Нисък 1

"Бяла Стил" ЕООД, гр. Плевен, ул. "Дойран" 

№ 140

"Бяла Стил" ЕООД, гр. Бяла Слатина, 

ул. "Търнавска" № 42,  шивашко 

предприятие

Нисък 1

гр. Бяла Слатина Търговска верига "Т-маркет" Нисък 1

“Специал Ауто” ООД , гр. Бяла Слатина, ул. 

"Хан Крум" №73

“Специал Ауто”ООД , гр.Бяла Слатина, 

ул. "Захари Стоянов", парцел № 8, 

автосервиз 

Нисък 1

Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Климент Охридски" № 68

Община Бяла Слатина, гр. Бяла 

Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68
Среден 6

“ВиК" ООД, гр. Враца, ул. "Ал. 

Стамболийски" №2

ГПСОВ, гр. Бяла Слатина, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води висок 4

“Стартмес” ООД, гр. Бяла Слатина, ул. 

"Княз Дондуков" №28

“Стартмес” ООД, с. Търнак, 

свинеферма и цех за преработка и 

добив на месо

нисък 1 1

"АПЕ 2001" ООД, с.Галиче, общ. Бяла 

Слатина

АПЕ 2001 ООД, с.Галиче, общ. Бяла 

Слатина, извън регулация, мелница
нисък 2

"ТК Текс"АД, гр. Бяла Слатина, 

ул,"Индустриална " №2

"ТК Текс"АД, гр. Бяла Слатина, 

ул,"Индустриална " №2, производство и 

търговия с кардни прежди

среден 1

ЕТ „Цветко Чолашки ”, гр. Бяла Слатина, 

новия пазар

търговец на дребно на бои ЕТ „Цветко 

Чолашки ”, гр. Бяла Слатина, новия 

пазар

нисък 1

 „Скреж- 2009” ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. 

„цар Симеон” №92  

 сервиз за хладилна техника „Скреж- 

2009” ЕООД, гр. Бяла Слатина, ул. „цар 

Симеон” №92  

нисък 1

BG0000508 "Река Скът" Предстоящо издаване на заповед за 

обявяване
среден 1



"Краун-95" ЕООД ИП "Предприятие за преработка на 

плодове и зеленчуци и шоково 

замразяване" в с. Алтимир, общ. Бяла 

Слатина

нисък 1

“Симекс” ЕООД  Решение по ОВОС “Добив и първична 

преработка на индустриални минерали- 

глауконитова суровина в находище 

“Дълбоки дол” - участъци “Мишовец” и 

“Синия бряг”, с. Буковец, община Бяла 

Слатина

нисък 1

ЕТ „Красимира Велчева Павлова” ИП "Изграждане на предприятие за 

производство на млечни продукти" в 

УПИ III-3, кв.7, представляващо имот 

75 по кадастралния план на с. Алтимир, 

общ. Бяла Слатина

нисък 1

община Бяла Слатина ОУП на община Бяла Слатина нисък 1

"Фериботен комплекс" АД,             гр. 

Оряхово,  ул. "Дунав" № 17

"Фериботен комплекс" АД, гр. Оряхово, 

речен транспорт на пътници и товари
нисък 3 1

“Метал Техник” АД, гр. Оряхово,  ул. 

"Врачанско шосе" /бивше "Агротехчаст" 

АД/

“Метал Техник” АД, гр.Оряхово, 

производство на метални изделия и 

металообработка

Нисък 1 1 1

Община Оряхово,  гр. Оряхово, ул. "Андрей 

Чапразов" № 15

РДНО-Оряхово-Мизия  в местност 

„Марков баир", землище гр. Оряхово
Среден 1 1 3 1 1 1

Община Оряхово,  гр. Оряхово, ул. "Андрей 

Чапразов" № 15

Община Оряхово, гр. Оряхово, ул. 

"Андрей Чапразов" № 15
среден 2

“ВиК" ООД, гр. Враца, ул. "Ал. 

Стамболийски" №2

Градска канализация гр. Оряхово
среден 1

"Бургозоне" ЕООД, гр. София, район Красно 

село, бул. "Цар Борис ІІІ-ти №124В, вх. А, 

ап.12

"Бургозоне" ЕООД, с. Лесковец, 

винарна и хотелски комплекс, 

производство на вино и хотелиерство
среден 2 1

"Проучване и добив на нефт и газ" АД, 

гр.София, ул. Стефан Караджа" №2

"Проучване и добив на нефт и газ" АД, 

землище с. Селановци, общ. Оряхово Среден 2 1

“Хидком” АД, гр.Оряхово, ул."Лесковско 

шосе" №4

“Хидком” АД, гр.Оряхово, 

металообработване
среден 1

ЕТ „Ангел Съловски”, гр. Оряхово, ул. "Хр. 

Смирненски" №3 

търговец на дребно на бои ЕТ „Ангел 

Съловски”, гр. Оряхово, ул. "Хр. 

Смирненски" №3 

нисък 1

ЕТ „Бисер Борисов”, с. Селановци, ул. 

"Йордан Йовков" №7

търговец на дребно на бои ЕТ „Бисер 

Борисов”, с. Селановци, ул. "Йордан 

Йовков" №7

нисък 1

„Добреви 2015” ЕООД  гр. Плевен, ул. 

"Пирин" №7, ет.2,ап.4

търговец на дребно на бои „Добреви 

2015” ЕООД  с. Остров, ул. "Хр. Ботев" 

№8

нисък 1

 „ТЕ-РА 09Ц” ЕООД, гр. Оряхово, ул. 

"Коста Лулчев" №4 

търговец на дребно на бои  „ТЕ-РА 

09Ц” ЕООД, гр. Оряхово, ул. "Коста 

Лулчев" №4 

нисък 1

BG0000614 "Река Огоста" Предстоящо издаване на заповед за 

обявяване  среден 1

“Кочумина”-защитена местност, с. Селановци, 

Община Оряхово

“Кочумина”-защитена местност, с. 

Селановци, Община Оряхово нисък
1

“Гола бара”-защитена местност, с. Селановци, 

Община Оряхово

“Гола бара”-защитена местност, с. 

Селановци, Община Оряхово нисък
1

ОБЩИНА ОРЯХОВО



“Калугерски град-Тополите”-защитена местност, 

с. Селановци, Община Оряхово

“Калугерски град-Тополите”-защитена 

местност, с. Селановци, Община Оряхово нисък
1

пункт за изкупуване на охлюви гр. Оряхово, общ. Оряхово
нисък 1

База ИАСАС - ОПС, с.Селановци База ИАСАС, с.Селановци нисък 1

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД,  гр. Козлодуй, Зона 

АЕЦ

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, 

Зона АЕЦ, производство на 

електроенергия

Висок 1 1 3 2 1

"Яйца и птици" АД,  гр. Мизия, 

Промишлена зона

"Яйца и птици" АД,  гр. Козлодуй, м-ст 

"Мерите" в ПИ №37798.511.7, 

интензивно отглеждане на кокошки-

носачки

Нисък 1 1 1 1 1

"УНИТРЕЙД - 2011" ООД, гр. София, район 

„Искър”, ул. “Подпоручик Йордан Тодоров”  

№ 4

"УНИТРЕЙД - 2011" ООД, гр. 

Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър”№ 62-

площадка за събиране, третиране и 

съхранение на ОЦЧМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и отпадъци от пластмаса и 

хартия

Среден 1

"В и К" ООД, гр. Враца, ул. "Александър 

Стамболийски" № 2
ПСОВ, гр. Козлодуй Среден 4

"Сантекс 12" ЕООД, област Враца, община 

Козлодуй, Охраняема зона  „АЕЦ-Козлодуй” 

ЕАД, площадка № 1

"Сантекс 12" ЕООД, с. Хърлец, област 

Враца, община Козлодуй, местност 

„Минчуна черни гред”, имот № 063003/ 

парцел № 3 от масив № 63/ по КВС за 

землище на    с. Хърлец-площадка за 

дейности със строителни отпадъци

Среден 1

гр. Козлодуй гр. Козлодуй, супермаркет "Корона" Нисък 1

гр. Козлодуй гр. Козлодуй, супермаркет "Зорница" Нисък 1

Държавно предприятие “РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДЪЦИ”(ДП “РАО”), 1407, гр. София, 

бул. "Джеймс Баучер" №51, ет. 18

Изведени от експлоатация на блокове 1-

4 на АЕЦ “Козлодуй” 
Среден 1

Държавно предприятие “Радиоактивни 

отпадъци” AD

Решение по ОBОС “Съоръжение за 

третиране и кондициониране на 

радиоктивни отпадъци (РАО) с голям 

коефициент на намаляване на обема 

(ГКНО) в АЕЦ “Козлодуй”, на 

площадка на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД 

Нисък 1

Държавно предприятие “Радиоактивни 

отпадъци” 

Решение по ОВОС “Изграждане на 

Национално хранилище за погребване 

на краткоживеещи ниско и 

средноактивни радиоактивни отпадъци 

/НХРАО/”, землище с.Хърлец, 

общ.Козлодуй, обл.Враца 

Нисък 1

"Евробилд" ООД, гр.Бургас,  ж.к. "Братя 

Миладинови,"ул. "Стара планина" №1 

"Евробилд" ООД-мобилен бетонов 

възел гр.Козлодуй, ул. "Княз Дондуков" 

№36

среден 1

Oбщина Козлодуй, гр. Козлодуй,                     

ул. "Христо Ботев" № 13 

Oбщина Козлодуй, гр. Козлодуй,                     

ул. "Христо Ботев" № 13 
среден 2

“Булмекс” ЕООД, с.Бутан, ул."Петър 

Панчевски" №15

“Булмекс” ЕООД, с.Бутан, бетонов 

възел и миячно-сортировъчна 

инсталация

нисък 2

"Тайм Инвест" ЕООД , гр.Козлодуй, ул. "Хр. 

Ботев" №183 

химическо чистене "Тайм Инвест" 

ЕООД, гр.Козлодуй, ТПК "Радецки", 

ет.1, изток

нисък 1

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ



СД „Мистрал-ТСС-Стоянова-Стоянов” гр. 

Козлодуй, бл. "Монолитка", м/у бл.8-9 

строителна дейност СД „Мистрал-ТСС-

Стоянова-Стоянов”   гр. Козлодуй,   бл. 

"Монолитка" бл.8-9 

нисък 1

„Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, 

площадка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

„Интерприборсервиз” ООД,гр. 

Козлодуй, площадка "АЕЦ Козлодуй" 

ЕАД, сервиз за хладилна и климатична 

техника

нисък 1

“Петрол” АД, гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№12

Бензиностанция “Петрол” АД, код 

Б3112, с. Гложене
нисък 1

„Маринови" ЕООД , с. Хърлец, ул. "Вела 

Пеева" №12

търговец на дребно на бои, „Маринови" 

ЕООД , с. Хърлец, ул. "Вела Пеева" 

№12

нисък 1

ЕТ „Ваньо Петриков”, с.Хърлец, ул. "Ал. 

Стамболийски" №25

търговец на дребно на бои, ЕТ „Ваньо 

Петриков”, с.Хърлец, ул. "Ал. 

Стамболийски" №25

нисък 1

 ЕТ „Нит-Нина Симеонова” с. Бутан ,   ул. 

„Г. Димитров” №14

търговец на дребно на бои ЕТ „Нит-

Нина Симеонова” с. Бутан ,   ул. „Г. 

Димитров” №14

нисък 1

„Скорпио 13 Е” ЕООД, с. Бутан, ул. "Георги 

Димитров" №84

търговец на дребно на бои „Скорпио 13 

Е” ЕООД, с. Бутан, ул. "Георги 

Димитров" №84

нисък 1

 СД „Региана”, гр. Козлодуй, ул. "Ломска" 

№14

строителна дейност СД „Региана”, гр. 

Козлодуй, ул. "Ломска" №14
нисък 1

BG0002009 «Златията» по спазване на режимите, определени 

със Заповед № РД-548/05.09.2008г на 

министъра на околната среда и водите 

(обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изм. и доп. 

Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. 

ДВ, бр. 10/2013 г ).

среден 2

“Козлодуй”-защитена местност, гр. Козлодуй, 

Община Козлодуй

“Козлодуй”-защитена местност, гр. 

Козлодуй, Община Козлодуй
среден

1

пункт за изкупуване на охлюви с. Гложене, общ. Козлодуй нисък 1

Юлиян Митков, билкозаготвителен пункт с. Бутан, ул. "Иван Вазов" № 28
нисък 1

Роза Иванова, билкозаготвителен пункт с. Крива бара, ул." Антон Иванов" № 6
нисък 1

зоомагазин "Лейди Рени" ЕООД гр. Козлодуй, ж.к. 1, бл. 9
нисък 1

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ- НОВИ МОЩНОСТИ" 

ЕАД, гр. Козлодуй 

Решение по ОВОС "Изграждане на нова 

ядрена мощност от най-ново поколение 

на площадката на АЕЦ "Козлодуй",  на 

Площадка 2"

нисък 1

"Полимер Продукт" ООД, гр. София, район 

Кремиковци, с. Яна, район Подбалкански

"Полимер Продукт" ООД, гр. Криводол, 

ул. „Васил Левски“ № 1, УПИ № 

39846.605.1.7, площадка за събиране и 

третиране на пластмасови отпадъци

Среден 1

“Симекс” ЕООД, гр.  Криводол, ул. "Г. 

Димитров" № 124 А

“Симекс” ЕООД,  гр. Криводол,       ул. 

"Г. Димитров" № 124А, производство 

на гумено-лентови транспортьори и 

ръкавни филтри

Нисък 1 1 1

“Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол, 

ул. "Г. Димитров" № 63

“Строител Криводол” ЕООД,          гр. 

Криводол, шосе Ракево, производство 

на бетон и бетонови изделия

Среден 1 1 1

ОБЩИНА КРИВОДОЛ



”Хаджийски и фамилия” ЕООД,                  с. 

Градешница, общ. Криводол

”Хаджийски и фамилия” ЕООД,             

с. Градешница, общ.Криводол, 

предприятие за млекопреработка и 

парова централа

Среден 1 1

“Лилия Милк” ЕООД,  гр. Враца,                      

ж.к. Сениче, бл. 202, вх. А, ап. 7

 "Лилия Милк" ЕООД, с. Ракево, 

предприятие за млекопреработка
Среден 1

“Хели 2001” ЕООД, гр. Враца, ж.к. Сениче, 

бл. 58, вх. В, ет. 2, ап. 50

“Хели 2001” ЕООД, цех с. Ракево, 

производство на вафлени изделия
Нисък 1

Община Криводол, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" № 13

Спряно от експлоатация Общинско 

депо за неопасни отпадъци в гр. 

Криводол, местност „Тепето”

нисък 1

Община Криводол, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" № 13

Община Криводол, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" № 13
среден 5

“М и М” ЕООД, гр. Мездра, ул. "Христо 

Ботев" №61
“М и М” ЕООД, гр. Криводол- мелница среден 1

търговец на дребно на бои ЕТ „Митонка 

Иванова-Димана”, гр. Криводол, ул. 

"Освобождение" №50

търговец на дребно на бои ЕТ 

„Митонка Иванова-Димана”, гр. 

Криводол, ул. "Освобождение" №50 

нисък 1

Иван Николаев, гр. Враца, блок "Вапцаров" 

№5, ап. 36

Птицеферма, с. Краводер, 

животновъдство
среден 1

 Георги Цветанов Георгиев,                 с. 

Краводер, обл. Враца, ул. "Александър 

Стамболииски" № 18

Птицеферма, м-ст "Ливадето",                      

с. Краводер, животновъдство среден 1

 Милчо Дамянов Тодоров, с.Лесура, 

общ.Криводол, обл.Враца, 

ул."Г.Бенковски"№8

Кравеферма, м-ст "Стопански двор", 

с.Лесура, животновъдство среден 1

Склад за РЗП-Пудрия Склад за съхранение на РЗП с изтекъл 

срок, с. Пудрия, бивш стопански двор среден 1

пункт за изкупуване на охлюви с. Баурене, общ. Криводол
нисък 1

Ивелин Ивайлов Божинов ИП „Изграждане на Цех за 

производство на пчелен мед”, в п.и. 

15014.81.22, местност „Мътница” в 

землището на с. Главаци, общ. 

Криводол, обл. Враца

нисък 1

"Сими-02" ЕООД "Изграждане на мини мандра" в ПИ 

№037124, земл. гр. Криводол, общ. 

Криводол

нисък 1

"ПЕТ Ресайклинг Груп" ООД "Цех за производство на ПЕТ-гранулат 

с висока чистота и последващо 

екструдиране на част от продукцията", 

находящ се в с. Ракево, общ. Криводол, 

обл. Враца

нисък 1

"Метизи"АД, гр. Роман, Индустриална зона 

2, производство на стоманени телове и 

въжета

"Метизи"АД, гр. Роман, Индустриална 

зона 2, производство на стоманени 

телове и въжета

Среден 1 1 3 1 1 1

"Булпласт 2013" ЕООД,  гр. София, 

ул."Камен Андреев" № 36

"Булпласт 2013" ЕООД, гр. Роман, 

местност "Край Искъра" ПИ № 094001, 

преработка на вторична пластмаса за 

опаковки и др. изделия

нисък 1

"Ресайкъл груп" ООД, област Враца, 

община Роман, гр. Роман, ул. „Капитан 

Петко” № 8

"Ресайкъл груп" ООД, гр. Роман 3130, 

ПИ с планоснимачен № 986, кв. 68 - 

площадка за дейности по третиране на 

болнични отпадъци

среден 1

ОБЩИНА РОМАН



Община Роман,  гр. Роман,  ул. "Христо 

Ботев" № 132-136

Спряно от експлоатация Общинско 

депо за неопасни отпадъци в гр. Роман, 

местност „Вълчов дол”, землище с. 

Долна Бешовица, общ. Роман

нисък 1

Община Роман,  гр. Роман, ул. "Христо 

Ботев" № 132-136

Община Роман,  гр. Роман, ул. "Христо 

Ботев" № 132-136
среден 3 1

“ВиК”ООД, гр. Враца, ул. "Ал. 

Стамболийски"№2

“ВиК”ООД, гр. Враца - градска 

канализация - гр.Роман, ул."Христо 

Ботев" №136, отвеждане на отпадъчни 

води

среден 1

 “Европа 09” ЕООД, гр. Роман, ул. „Рила” 

№1 

търговец на дребно на бои “Европа 09” 

ЕООД, гр. Роман, ул. „Рила” №1 - ЛОС

нисък

1

BG0000374 “Бебреш” по спазване на режимите, определени 

със Заповед № РД-1048/17.12.2020г. на 

министъра на околната среда и водите 

(обн. ДВ, бр.21/12.03.2021г.).

среден 1

“Садас” ООД   

Решение по ОВОС “Добив на 

скалнооблицовъчни материали от 

находище „Врачански варовик”, по 

Алтернатива II- редуциране на 

концесионната площ със 104,816 дка 

/намаляване на концесионната площ до 

299,434 дка/“ , землището на с. Кунино, 

общ. Роман, обл. Враца и  землището на 

с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. 

Плевен

нисък 1

“Бивар“ АД

«Продължаване на експлоатацията на 

находище за варовици «Кунино», по 

Алтернатива 2, землище с. Кунино, 

общ. Роман, обл. Враца

нисък 1

"Косаня" ЕАД, гр. Мизия,ул. "Георги 

Димитров" № 29

"Косаня" ЕАД, гр. Мизия, поземлен 

имот № 443007 и № 443004, площадка 

за дейности по събиране, третиране и 

съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС, НУБА 

и ИУЕЕО

Среден 1

"Пировски" ООД,  гр. Мизия, ул. "Петър 

Банков" № 1

"Пировски" ООД,  гр. Мизия, ул. "Баба 

Тонка" № 12, площадка за дейности по 

събиране, третиране и съхранение на 

ОЧЦМ, ИУМПС,  НУБА и ИУЕЕО

Среден 1

"Еко Ре" ЕООД, гр. Нови Искър, ул. "Две 

могили" № 32

"Еко Ре" ЕООД, гр. Мизия, бивше КЦХ, 

площадка за дейности по 

оползотворяване на биоотпадъци

Висок 1

"Косаня" ЕАД, гр. Мизия,ул. "Георги 

Димитров" № 29

гр. Мизия, супермаркет "Косаня"

Нисък 1

ОБЩИНА МИЗИЯ



гр. Мизия

гр. Мизия, супермаркет "Корона"

Нисък 1

„АРТ ФОКУС“ ЕООД,  област Враца, 

община Козлодуй, гр. Козлодуй,                ул. 

„Кирил и Методий“ № 1, ет. 2

гр. Мизия, обл. Враца, част от имоти с 

идентификатор №№ 48043.290.23, 

48043.290.24 и 48043.290.25 с обща 

площ 5 500 кв.м. (бивше КЦХ), дейност 

по третиране на отпадъци

нисък 1

Община Мизия,  гр. Мизия, ул. "Георги 

Димитров" № 25-27

Спряно от експлоатация Общинско 

депо за неопасни отпадъци в гр. Мизия, 

местност  „През ушите”

среден 1

Община Мизия,  гр. Мизия, ул. "Георги 

Димитров" № 25-27

Община Мизия,  гр. Мизия, ул. "Георги 

Димитров" № 25-27
среден 4

ЕТ „Тихи-Даниел Трифонов”,                   с. 

Софрониево,  ул. "Веслец" №2А

търговец на дребно на бои ЕТ „Тихи-

Даниел Трифонов”,                   с. 

Софрониево,  ул. "Веслец" №2А

нисък 1

 "Рубо Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия, ул. 

"Александър Якимов" №45 

търговец на дребно на бои "Рубо 

Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия, ул. 

"Александър Якимов" №45 

нисък 1

Склад за РЗП-Крушовица, Склад за съхранение на РЗП с изтекъл 

срок, с. Крушовица, бивш стопански 

двор

среден 1

вековно дърво №576 в ДР, летен дъб, с. 

Липница, местност "Бързината" 

вековно дърво №576 в ДР, летен дъб, с. 

Липница, местност "Бързината" нисък 1

вековно дърво №577 в ДР, летен дъб, с. 

Липница, местност "Бързината" 

вековно дърво №577 в ДР, летен дъб, с. 

Липница, местност "Бързината" нисък 1

община Мизия Общ устройствен план нисък 1

"Христо 2018" ЕООД, с. Борован, общ. 

Борован,ул. "Опълченска" № 22

"Христо 2018" ЕООД,  ПИ № 252015, м-

ст "Нешолец, земл. на  с. Борован", 

площадка за дейности по събиране, 

третиране и съхранение на ОЧЦМ, 

ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА

Среден 1

"Димитър Първанов" ЕООД, гр. Враца, бул. 

Никола Войводов" № 36

"Димитър Първанов" ЕООД, с. 

Малорад, общ. Борован, ул. "Хр. Ботев" 

№ 30, цех за месопреработка

Нисък 1

Община Борован, с. Борован, ул. "Иван 

Вазов" № 1

Община Борован, с. Борован, ул. "Иван 

Вазов" № 1
нисък 3 1

 “Михаил Марковски- 07” ЕООД, 

с.Добролево, ул."Благой Монов"

търговец на дребно на бои “Михаил 

Марковски- 07” ЕООД, с.Добролево, 

ул."Благой Монов"

нисък 1

Йордан Йорданов, билкозаготвителен пункт с. Борован, ул. "Опълченска" № 2
нисък 1

пункт за изкупуване на охлюви
с. Борован, общ. Борован

нисък 1

Цветослав Цонев Цветков,                  ул. 

"П.Гевезлийски" №8, с.Малорад, 

общ.Борован

Овчарник, кв.22Б, УПИ І по плана на 

с.Малорад, животновъдство среден 1

Община Хайредин, с. Хайредин, ул. "Георги 

Димитров" № 135

Община Хайредин, с. Хайредин, ул. 

"Георги Димитров" № 135
среден 3

ОБЩИНА БОРОВАН

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН



„Сантекс 12“ ЕООД,    област Враца, 

община Козлодуй, гр. Козлодуй, Охраняема 

зона на АЕЦ

с. Манастирище, област Враца, община 

Хайредин, местност Турек, ПИ № 

47010.118.8, дейности по третиране на 

отпадъци 

нисък 1 1

пункт за изкупуване на охлюви
 с. Михайлово, общ. Хайредин

среден 1

пункт за изкупуване на охлюви
с. Рогозен, общ. Хайредин

нисък 1

Кирил Горанов, билкозаготвителен пункт с. Михайлово, ул. “П. Пенев” № 3
нисък 1

Зоя Маркова, билкозаготвителен пункт с. Михайлово, ул. "Росица" № 20
среден 1

 "Димитринка Иванова" ЕООД, ул. "Д. 

Чергарска", №1,     с. Хайредин

търговец на дребно на бои "Димитринка 

Иванова" ЕООД, ул. "Д. Чергарска", 

№1,     с. Хайредин

нисък 1

ЕТ „АДС- Ангел Стефанов” с. Михайлово, 

ул. "Г. Димитров" №34

търговец на дребно на бои ЕТ „АДС- 

Ангел Стефанов” с. Михайлово, ул. "Г. 

Димитров" №34

нисък 1

 Проверки на интернет сайтове във връзка с 

забранени  за търговия и употреба хладилни 

агенти и парникови газове

4

Брой проверки 25 5 6 92 82 21 143 21 21 32 15 9 6 5 1

Брой обекти 25 5 6 83 39 21 112 21 21 29 11 9 6 5 1

Общ брой обекти: 1032 бр.

Планирани за контрол през 2022 г. :  313 бр.
От тях:

Забележка: 

 С цифра „1, 2, 3…..” се отбелязват броя на планираните проверки по  съответните закони и наредби за 2022 год.   

26 бр.  подлежат на контрол по 2 и повече компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат
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