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I. Отчет за контролната дейност 
 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2013 г. - слаби и силни 

страни, изводи 

 

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2013 г. - обобщена 

Общ брой 

обекти, 

подлежащи на 

контрол и 

проверки от 

РИОСВ, 

включени в 

регистъра на 

обектите 

Брой 

планирани 

обекти за 

контрол през 

2013 г., 

включени в 

таблица 2 

“Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол” 

Брой проверени обекти през 

2013г. % на 

изпълнение 

на плана за 

контролна 

дейност за 

2013 г. 

(планирани/п

роверени 

обекти) 

Общ брой 

извършени 

проверки 

(отчетените с 

месечните 

отчети) 

Брой 

експерти, 

извършили 

проверките 

Планирани с 

плана за КД в 

таблица 2 

"Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол" 

Извън плана 

(невключени 

в Таблица 2 

"Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол”) 

1022 716 712 138 99,40% 1123 16 

 

Във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол през 2013г. на 

територията контролирана от РИОСВ-Враца са извършени общо 1123 бр. проверки от 16 бр. 

експерти.  

Общият брой обекти, подлежащи на контрол, е 1022 бр., като през 2013г. планирани за 

проверка са били 716 бр. обекти, от които са проверени 712 бр. Това съставлява 99,4% 

изпълнение на плана. Не са проверени 4 бр. от плануваните обекти, които по различни причини 

временно не работят или са преустановили дейността си. За всяка извършена проверка е 

съставен протокол. Изпълнени са утвърдените планове и графици за мониторинг на води, 

въздух и шум съвместно с Регионална Лаборатория - Враца. 

През отчетния период на 100 бр. обекти е планирано да се извършат комплексни проверки и 

на 12 бр. оператори проверки по изпълнение на условията поставени в комплексни 

разрешителни /КР/. На 100 % от планираните комплексни поверки и на оператори с КР са 

изпълнени, като за всяка проверка своевременно е изготвен доклад, който е качен на 

интернет страницата на РИОСВ. Комплексният подход при извършване на проверките дава 

възможност за по-добра координация между експертите и цялостен поглед върху дейността 

на контролираните инсталации. 

Общо за отчетния период са издадени 183 бр. предписания, от които 170 бр. са 

изпълнени, 8 бр. не са изпълнени, за което са съставени актове и на 5 бр. предстои проверка 

през настоящата година. 

Като положителен аспект в осъществяване на контролната дейност през изтеклата 

година може да се отчете това, че в резултат на извършен анализ на риска на всички значими 

оператори на територията, контролирана от РИОСВ-Враца, е прецизиран списъкът на 

обектите, подлежащи на контрол и честотата на контролните проверки. С приоритет през 

2013 г. са контролирани операторите, на които са налагани санкции и съставяни актове за 

нарушения на екологичното законодателство. Като силна страна през годината се отчита и 

високата степен на ефективност при изпълнение на годишния план за контролна дейност, 

въпреки ограничения брой експерти, извършващи проверките. 

Подобрена е координацията на действията при работа с други институции и при 

извършване на съвместни проверки с тях – БДУВДР-Плевен, РЗИ, Общини, РПУ, Областна 

администрация и др. 

Води се регистър на всички, дадени през годината, предписания със сроковете за 

тяхното изпълнение, което позволява по-добра отчетност при изготвяне на месечните 

справки и по-добър контрол по проследяване на изпълнението им. 

За всички постъпили жалби и сигнали се води регистър, чрез който може да се 

проследи всяка отделна преписка, вкючително: основателни, неоснователни, отговори до 
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жалбоподателите, съдействие от други институции, издадени предписания, съставени актове 

и др. 

Спазва се изготвения график за проверки по тримесечия на обектите подлежащи на 

комплексни проверки, което позволява равномерна натовареност на експертите и по-

ефективен контрол. 

Като трудност в контролната дейност може да се отчете това, че има случаи на сигнали, 

за замърсяване на водни обекти, при които се констатира, че източникът на замърсяване е 

извън територията, контролирана от РИОСВ-Враца, при което е трудно тяхното 

проследяване и предприемане на адекватни действия. 

Друг съществен проблем, който е възниквал при осъществяване на контролната 

дейност, е при проверки по жалби и сигнали срещу физически лица. Много често, в тези 

случаи, е затруднен достъпът до нарушителя и установяване на неговата самоличност, което 

налага от наша страна да се търси съдействие на органите на МВР. 

Съществен проблем представляват и случаите при предявяване на актове за 

установяване на административни нарушения, когато нарушителят не се яви на поканата за 

доброволно предявяване. 

 

1.1. Анализ на планираната контролна дейност – изпълнение, причини за 

неизпълнение, вкл. сравнение спрямо 2012 г. 

 

Таблица 2.  Изпълнение на плана за контролна дейност за 2013 г. по компоненти и 

фактори на околната среда. 
№ Компоненти/ 

фактори на 

ОС 

Брой обекти, 

планирани за контрол 

през 2013г. (съгласно 

съответните таблици 

по компоненти и 

фактори от плана за 

КД)  

Брой 

проверени 

обекти през 

2013г. 

(от 

планираните) 

Брой планирани 

проверки  

съгласно Таблица 

3.  Планирани 

проверки по 

компоненти и 

фактори на 

околната среда 

Брой 

извърш

ени 

планови 

проверк

и 

% на 

изпълнение 

на плана за 

КД за 

2013г. 

спрямо 

проверени 

обекти 

1. КР 12 12 12 12 100% 

2. Разрешителни 

по чл. 104 

5 5 5 5 100% 

3. Въздух* 104 104 135 135 100% 

4. Води 174 174 244 244 100% 

5. Почви 43 43 43 43 100% 

6. Отпадъци 288 284 315 315 98,60% 

7. Химикали 30 30 32 34 100% 

8. Шум 23 23 33 33 100% 

9. Биологично 

разнообразие 

56 56 56 56 100% 

10. Защитени 

територии 

27 27 46 46 100% 

11. Защитени зони 14 11 20 13 78,50% 

12. ЗЛР 36 36 36 36 100% 

13. ОВОС и ЕО 32 32 32 32 100% 

14. Екологична 

отговорност** 

36 36 36 36 100% 

15 EMAS и 

екомаркировка 

на ЕС 

0   0     

16. ГМО 2 2 2 2 100% 

17. Комплексни 

проверки (на 

обекти без КР) 

100 100 100 100 100% 

* в т.ч. и проверки на обекти с разрешителни по чл. 131в, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС*  
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* по ЗОПОЕЩ и по Програми за отстраняване на минали екологични щети за РИОСВ, 

където се изпълняват такива програми 

 

Като цяло, на територията контролирана от РИОСВ-Враца, дейност извършват 

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

компонентите на околната среда. Операторите на тези инсталации в голяма степен спазват 

изискванията на екологичното законодателство и се наблюдава трайна тенденция към 

намаляване на констатираните нарушения. 

През отчетната година са проверени 99,4% от планираните обекти за проверка, в 

сравнение с 96% през 2012г., като броят на планираните обекти е съпоставим през двата 

периода. По всички компоненти  и фактори на околната среда планът е изпълнен на 100%, с 

изключение на фактор “отпадъци”. Не са проверени 4 бр. фирми, които подлежат на контрол, 

относто заплащане на продуктови такси за пуснатите на пазара опаковки, поради временно 

или постоянно преустановяване на производствена дейност. 

 

1.2.  Анализ на извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2012 г. 

 

Таблица 3. Извънредни проверки 

  

По 

изпъ

лнен

ие на 

пред

писа

ние 

По 

жалба/ 

сигнал 

По 

заповед/ 

писмо 

на 

минист

ъра/ 

директо

ра на 

РИОСВ 

По 

заповед/

писмо 

на 

областн

ия 

управит

ел 

По 

искане 

на 

прокура

турата / 

МВР 

По 

постъ

пило 

ИН 

По 

издаван

е на 

разреш

ителен/

регистр

ационен 

докумен

т от 

РИОСВ 

По искане 

за промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкциии 

Участ

ие в 

ДПК 

Други* 
Общ 

брой  

Извършени 

проверки бр. 
154 56 38 6 4   34 24 22 14  352 

Проверени 

обекти бр. 139 56 38  6 4   34 11 22 14  324 

 

% на извършените извънредни проверки, спрямо общия брой извършени проверки 29% 

 

* Други - 14 бр.: 

3бр. във връзка с подмяна и поставяне на пломби. 

3 бр. във връзка с Разрешително на МОСВ №485/27.12.2012г. 

1 бр. във връзка с изменение на комплексно разрешително 

1 бр. във връзка с писмо на ИАОС за изменение на разрешително за емисии на парникови 

газове 

1 бр. във връзка с писмо на оператор за пускане в експлоатация на инсталация за 

обезводняване на нефтопродукти 

1 бр. във връзка с подаден сигнал до икономическа полиция при ОД на МВР-Враца и ОДБХ 

1 бр. по препратен снимков материал от регионална медия 

2 бр. самосезирани проверки 

1 бр. по разрешително на ЧЕЗ Разпределение България 

 

През годината са извършени общо 324 бр. извънредни проверки, което представлява 29 

% от общо извършените проверки.  

В сравнение с предходната година извършените извънредни проверки са по-малко, 

което се дължи на по-малкия брой жалби и сигнали, постъпили в инспекцията, по-малко 

проверки по писма на МОСВ, по искане на прокуратура, ДАНС и други организации. 

През годината в РИОСВ-Враца са постъпили 29 бр.  жалби и 45 бр. сигнали. По всички 

жалби и сигнали своевременно са извършени проверки, като за направените констатации и 

резултатите от предприетите мерки, жалбоподателите са информирани. Основно 
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постъпилите сигнали се отнасят до замърсяване с отпадъчни води, торов отпад и наличие на 

миризми от малки животновъдни стопанства, както и замърсяване със смесени битови и 

биоразградими отпадъци в по-малките населени места. Основна причина за това е липсата на 

изградени канализационни системи на малките населени места и недостатъчната 

сметосъбираща и сметоизвозваща техника, както и това, че няма определени площадки за  

компостиране на биоразградими отпадъци. 

От постъпилите  29 бр. жалби –  15 бр. са основателни,  7 бр. са неоснователни, а 7 бр. 

са изпратени по компетентност. За основателните жалби са  издадени са 15 бр.  предписания, 

1 бр. АУАН и НП. 

От постъпили общо 45 бр. сигнали, 25 бр. са основателни, 9 бр. – неоснователни и11 бр. 

са изпратени по компетентност. В резултат на това са издадени 25 бр. предписания и са 

съставени 4 бр. акта за установяване на административно нарушение, съответно 4 бр. 

наказателни постановления. 

Във връзка с предприетите мерки, относно движението на сигналите и жалбите, се 

водят нарочни дневници. 

Във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадените предписания са извършени 

154 бр. проверки. Причина за по-малкия брой извършени проверки е това, че при някои от 

обектите с една проверка е отчетено изпълнението на повече от едно предписание. 

През отчетния период са извършени 24 бр. проверки във връзка с налагане, 

увеличаване, намаляване или отмяна на санкции, което е по-малко в сравнение с 2012г. 

В сравнение с предходната година са извършени повече проверки – 34бр. по издаване 

на разрешителени и регистрационни документ от РИОСВ. 

Във връзка със Заповед на Областния Управител на Област Враца, назначена на 

основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 140, ал. 5, т.1, във връзка с чл. 140, 

ал. 4 от Закона за водите, от междуведомствена комисия с участието на РИОСВ-Враца са 

извършени 6 бр. проверки на участъците от речните корита извън населините места в област 

Враца, чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване. 

Взето е участие в 22 бр. Държавни приемателни комисии, назначени със Заповеди на 

ДНСК. 

 

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ – административно наказателна 

отговорност и принудителни административни мерки, вкл. сравнение  спрямо 2012 г. 

(Приложение 8) 

 

В РИОСВ-Враца през 2013г. са съставени 20 бр. актове за установяване на 

административни нарушения и са издадени 15 бр. наказателни постановления. 

Административно наказателното производство по 5 бр. АУАН е прекратено на основание чл. 

54 от ЗАНН. 

През 2013г. обжалваните наказателни постановления са 3 броя, които са висящи пред 

съда. 

Едно обжалвано наказателно постановление от 2012г. е потвърдено от съдът през 

2013г. на стойност 1000 лв. Шест броя НП обжалвани през 2012г. са отменени от съда през 

2013г. 

Издадена е една принудителна административна мярка по ЗООС.  

Наложени са девет броя текущи санкции по чл. 69 от ЗООС. Наложена е една 

еднократна санкция. Една санкция е намалена, шест санкции са отменени, три санкции са 

спрени и две санкции са възобновени. 

Актовете за установяване на административни нарушения и издадените от Директора 

на РИОСВ-Враца наказателни постановления се вписват в актова книга, в която се 

отбелязват всички действия, предприети с движението на административно-наказателните 

преписки. 

През 2013г. в РИОСВ – Враца са постъпили  29 бр. жалби –  15 бр. основателни,  7 бр. 

неоснователни, 7 бр. са изпратени по компетентност. Всички са своевременно проверени,  

издадени са 15 бр.  предписания, 1 бр. АУАН и НП. 

Сигналите, постъпили в РИОСВ – Враца са общо 45 бр., от които 25 бр. са основателни, 

9 бр. – неоснователни и 11 бр. от сигналите са изпратени по компетентност. 
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Извършени са своевременно проверки по сигналите. В резултат на това са издадени 25 

бр. предписания и са съставени 4 бр. акта за установяване на административно нарушение, 

съответно 4 бр. наказателни постановления. 

Във връзка с предприетите мерки, относно движението на сигналите и жалбите, се 

водят нарочни дневници. 

В сравнение с предходната година, съставените АУАН са с един повече. 

Административните наказания наложени за отчетния период са осъществили своята цел за 

превъзпитание на нарушителите към спазване на установения правен ред. 

Един брой АУАН е за неизпълнение на предписание по Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). Нарушен е чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Един брой АУАН е съставен за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закона за защитените 

територии. 

Един брой АУАН е за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за водите. 

Седем броя АУАН са съставени за неизпълнение на предписание съгласно чл. 166, т. 3 

от Закона за опазване на околната среда. 

Два броя АУАН са съставени за неосъществен контрол по управление на отпадъците в 

населени места, с което е нарушен чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

Един брой АУАН е за неоказано съдействие на контролните органи. Нарушен е чл. 149, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. 

Два АУАН са съставени за съхраняване на билки без представено позволително. 

Нарушен е чл. 21, ал. 5 от Закона за лечебните растения. Един брой АУАН е за нарушение на 

чл. 31, ал. 2, т. 1 от  Закона за лечебните растения. Един брой АУАН е за нарушение на чл. 27 

от  Закона за лечебните растения. 

Три броя АУАН са съставени за констатирано нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона 

за управление на отпадъците във връзка с чл. 17 от Наредбата за ИУМПС.  

 

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и 

фактори – вкл. предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 

2012 г., резултати 

 

2.1. Въздух (Приложение 1) 

 

Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

През 2013г. са извършени общо 154бр. проверки на 109бр. обекти /119 под обекти/. 

Разликата брой проверки - брой обекти се дължи на това, че в някои от обектите се 

извършват проверки по две и повече Наредби, емисионен контрол на няколко източника на 

емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, както и на извършването на извънредни 

проверки във връзка с последващ контрол за изпълнение на предписания и налагане на 

санкции. От извършените проверки, 135 бр. са планови /в т.ч. 15 бр. емисионен контрол/, 19 

бр. извънредни /6 бр. във връзка с контрол по Условията на издадени Разрешителни за 

емисии на парникови газове и 13 бр. по изпълнение на предписания, по налагане и 

актуализации на санкции и др./.  През 2012г. са извършени общо 169 бр. проверки от които 

129 бр. планови и 40 бр. извънредни. 

През годината на 4 бр. Дружества са наложени санкции: 1 бр. еднократна и 3 бр. 

текущи, като 2 бр. от текущите санкции са актуализирани.  През 2012г. е  наложена 1 бр. 

еднократна санкция на база резултати от извършени през 2011г. СНИ /собствени 

непрекъснати измервания/ и 2 бр. текущи санкции  са актуализирани. 

Дадени са 4 бр. предписания, като 2 бр. са изпълнени, а 2 бр. са с постоянен срок и 

касаят повишаване ефективността на пречиствателни съоръжения с цел осигуряване 

спазването на емисионните норми за прахообразни вещества /прах при дейността на 

асфалтосмесителни инсталации/. 

В РИОСВ-Враца са постъпили 2 бр. жалби и 3 бр. сигнали. Извършени са 2 бр. 

извънредни проверки във връзка с жалба за наличие на миризми от дейността на заведение 

бърза закуска - дюнер в гр. Козлодуй и сигнал за извършене на авторемонтни и бояджийни 

услуги от частно лице в гр. Оряхово. Същите са неоснователни. Останалите 2 бр. сигнали и 1 

бр. жалба са изпратени за предприемане на действия по компетентност от съответните 
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Общини. През предходната година са извършени са 8 бр. проверки по постъпили сигнали, 

които са неоснователни и 1 бр. жалба е изпратена по компетентност. 

Взето е участие в 6 бр. Държавни приемателни комисии, касаещи: МВЕЦ “Кунино” в 

землището на с. Кунино и с. Радовене, общ. Роман; Захранване на административна сграда в 

промишлената зона на гр. Враца; “Реконструкция на електрическата мрежа високо 

напрежение в АЕЦ “Козлодуй” - ново захранване на брегова помпена станция” на 

площадката на “АЕЦ - Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй; “Силозно стопанство” към  ЕТ “Нешо 

Маринов”, гр. Бяла Слатина; Реконструкция на стадион “Хр. Ботев”, гр. Криводол и 

“Саниране фасадите на реакторно отделение на блок 5 и блок 6 в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, гр. 

Козлодуй. През 2012г. е взето участие в 9 бр. приемателни комисии. 

В МОСВ и ИАОС са представени: 

- Отчет за 2012г. по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 

№ 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой  и Наредба за установяване 

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

газове; 

- Отчет за 2012г. и първото полугодие на 2013г. за контрол на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии и Доклади 

за проведени контролни измервания през 2012г. и първото полугодие на 2013г.  /изготвени 

съгласно изискванията на чл.25, ал.4 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на 

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

източници /; 

- Доклади 2012/2013г. за зимен и летен период за състояние Качеството на атмосферния 

въздух на територията на гр. Враца по показателите: фини прахови частици /ФПЧ10/  и Озон-  

регистрирани от АИС “ЖП Гара”- Враца; 

- “Отчет за дейността на РИОСВ-Враца за 2012г.”, касаещ “Изпълнение на 

изискванията по осигуряване на собствени непрекъснати /автоматични/ измервания на 

емисиите на вредни вещества, съгласно Наредба №6 от 26.03.1999г. за реда и начина за 

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

неподвижни източници; 

- Данни за 2012г. за информационна система, съгласно чл. 10 от Наредба за 

ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; 

- Информация за предприетите и изпълнени мерки през 2012г. от плана за действие към 

“Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2011г.-2014г.”;   

- Отчет за представяне на данни за информационна система за 2012г., съгласно чл. 29 

от 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; 

- Регистрационни карти за 2012г. на големи неподвижни обекти, източници на вредни 

вещества в атмосферния въздух; 

- Информация по прилагане на Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите 

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

бензин; 

- План и отчет на показателите за изпълнение на Програма №3 “Намаляване на 

вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух” за 

първото полугодие на 2013г.; 

- Информация относно изпълнение на задълженията на Република България, свързани с 

докладване до Европейската комисия, съгласно изискванията на Директива 96/62/EО 

относно оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и Директива 2002/3/ЕО 

за норми на озон в атмосферния въздух; 

- Изготвени “Годишни графици за работа на мобилните автоматични станции     (МАС) 

за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ), за извършване на контролни 

измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и списък на обектите, 

подлежащи на контрол  чрез регистрационни карти за 2014г.”. 

 



8 

 

Имисионен контрол 

Мониторинг качеството на атмосферния въздух на гр. Враца през 2013г. се осъществява 

чрез Автоматична измервателна станция /АИС “ЖП Гара” /. Контролират се следните 

показатели, влияещи върху качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, азотен оксид 

и диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон. 

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

обхващаш периода 01.10.2012г.- 31.03.2013г. и Отчет за летен сезон обхващаш периода  

01.04.2013г.- 30.09. 2013г. 

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

измерените концентрации ФПЧ10 от пункта за мониторинг. 

При анализ на регистрираните концентрации на горните замърсители, превишения са 

констатирани по показателя ФПЧ10. Регистрираните наднормени концентрации не се дължат 

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

битовия сектор и специфичните метеорологични условия на района. През 2013г. по 

показателя ФПЧ10 АИС “ЖП Гара”- Враца е регистрирала превишения на 

средноденонощната норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м
3
)  в  85 дни, като регистрираните превишения 

през 2012г. са 60 бр. 

Осреднените концентрации по основните показатели от Автоматична измервателна 

станция за годината са, както следва: 

 

Показател за КАВ ФПЧ10 O3 CO NO2 SO2 

Норма (ПДК) 40 μg/m
3

 ср.год. 180 μg/m
3

 ПИН 10 μg/m
3  

 8 ч..пл. 

       40 

μg/m
3 

 ср.год 

125 

μg/m
3

 

ср.дн. 

АИС  

“ЖП Гара”- Враца 
38,69 49,93 0,45 19,40 13,62 

 В графичен вид са представени регистрираните средноденонощни концентрации  на 

някои от основните замърсители, характеризиращи качеството на приземния слой на 

атмосферния въздух на гр. Враца: 

 

 ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ /твърди частици с големина по- малка  от 10 ųm/. 

Основни източници са: битовото отопление, транспорта и промишлеността. Причина за 

регистрираните наднормени нива по показателя са специфичните метеорологични условия 

през зимния сезон и ниските комини, при които се намалява възможността за разсейване на 

атмосферните замърсители. През отоплителния сезон основен източник на замърсяване с 

прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита, като пепелно съдържание при 

твърдите горива в някои случаи надвишава 50%. 

 През годината са регистрирани превишения на средноденонощната норма (ПДК ср.дн. 50 

мкг/м
3
) в 85 дни, като средногодишната норма / 40 мкг/м

3
/ не е превишена - отчетена 

концентрация 38,69 мкг/м
3
. 

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

за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.
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СЕРЕН ДИОКСИД - на територията на гр. Враца основни източници, формиращи 

показателя, са процесите на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание, 

което за твърдите горива достига до 3,9%, а при течните варира от 0,2 до 3,5%. Серният 

диоксид и азотните оксиди са основни компоненти на “киселите дъждове”. Няма 

регистрирани превишения на СДН по този показател през 2013г. 
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Регистрирани средноденонощни концентрации на SO2 от  АИС "ЖП Гара"-Враца 

за периода от 01. 01. 2013 г. до 31.12. 2013 г.
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АЗОТЕН ДИОКСИД - основни източници са горивните процеси в индустрията и 

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

микроорганизмите. Азотните оксиди и серния диоксид са основни компоненти на “киселите 

дъждове”. През 2013г. няма регистрирани превишения на СГН. 

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

за периода от 01.01. 2013г. до 31.12.2013г.
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 ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД - горящ газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха. 

Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се 

образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям източник на 

СО е автомобилният транспорт - над 65 % от общото емитирано количество за страната. 

Други източници са: битовото отопление на твърди горива, горивните процеси и горските 

пожари. Няма регистрирани превишения на СДН по показателя през 2013г.   

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

за периода от 01. 01.2013г. до 31.12.2013г.
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ОЗОН - газ, срещащ се в горната част на атмосферата- 3 ÷ 50 км над земната 

повърхност и в приземния въздушен слой.  Високо разположеният озонов слой има защитни 

функции, изразяващи се в защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато в приземния слой, 

той може да има неблагоприятно въздействие. Формира се от взаимодействието на азотните 

оксиди и летливите органични съединения  под влияние на високи температури и интензивна 

слънчева светлина. Няма регистрирани превишения на праговата стойност за информиране 

на населението по показателя през 2013г.     
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Регистрирани средноденонощни концентрации на Oзон от  АИС "ЖП Гара"- Враца 

за периода от 01. 01. 2013г. до 31.12. 2013г.
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През 2013г. на територията контролирана от РИОСВ - Враца са извършвани  

измервания с  Мобилна автоматична станция за имисионен контрол на атмосферния въздух 

към ИАОС Регионална Лаборатория - Плевен на територията на гр. Бяла Слатина, съгласно 

одобрен годишен график. Продължителността на имисионният контрол е 51 денонощия. От 

основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района /О3, СО, 

SО2, NO, NO2, ФПЧ 10/, превишения на средноденонощните ПДК са регистрирани по 

показателя ФПЧ10, като отчетените наднормени концентрации не се дължат на промишлени 

източници, а основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия сектор. 
 

Големи горивни инсталации 

На територията на РИОСВ - Враца, както и през предходната година, няма действащи 

големи горивни инсталации. 

 

Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

Основните Дружествата, замърсители на атмосферния въздух на територията на 

РИОСВ-Враца - “Химко” АД, гр. Враца и “Камибо” ООД- ТП “Хименерго”, гр. Враца- 

специализирани в производство на химически продукти, са с преустановена производствена 

дейност, която не е възобновявана. 

През годината, както и през 2012г., на СНИ измервания в региона подлежат емисиите 

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

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

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

Представени и приети са 86 бр. Доклади от проведени  СПИ /собствените периодични 

измервания/  на  емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, като за 2012г. 

тяхният брой е 77. 

Ежемесечно в РИОСВ-Враца, съгласно изискванията на издаденото Комплексно 

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

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. ДВ, бр.31/1999г./ 

“Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца /специализирано в производството на 

цимент/, представя месечни Доклади за оценка на резултатите от проведени СНИ  на  

емисиите изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на следните подобекти: Пещ 

№2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови 

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

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

Протоколи  и 6бр. годишни  Протоколи/. 

На база утвърдените в РИОСВ-Враца, 6 бр. Годишни Доклади за 2012г. с резултатите 

от извършени собствени непрекъснати измервания на: Пещ №2 за производство на цимент, 

Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №№1,2 и 3 и 

изготвените 6 бр. Протоколи за оценка на резултатите от проведени СНИ през 2012г. на 

Дружеството е наложена еднократна санкция в размер 22 776, 01 лв. във  връзка с неспазване 

на нормите за допустими емисии, утвърдени с Комплексно разрешително №75-Н1/2009г. за 
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показателите: азотни оксиди и хлороводород при експлоатацията на Пещ №2 за 

производство на цимент. 

От представените 2 бр. Доклади, касаещи извършването на СПИ през 2012г. на емисии 

на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух при 

експлоатацията на Пещ №2 за производство на цимент по показателите: въглероден оксид, 

хлороводород, флуороводород, диоксини и фурани, антимон, арсен, олово, хром, кобалт, 

мед, манган, никел, ванадий, живак, кадмий и талий, е установено, че измерените 

концентрации отговарят на нормите за допустими емисии, заложени в издаденото 

Комплексно разрешително. Пробите са взети от Хърватска лаборатория ”METROALFA” 

Загреб и са анализирани от лаборатория в  гр. Марибор, Словения. Такъв мониторинг е 

извършен и през 2013г., като до момента в РИОСВ - Враца няма представени Доклади с 

резултати. 

Дружеството е извършило 28 бр. СПИ на подобекти по показателя прах. От изготвените 

и представени Доклади е установено, че измерените концентрации отговарят на нормите за 

допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно 

издаденото Комплексно разрешително. Емисионният контрол е извършен от АРЛ-Враца.  

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на “Хидратен цех” гара Черепиш, общ. 

Мездра към “Вархим” ЕООД, гр. Мездра, относно налагане и актуализиране на текущи 

санкции. От началото на годината Дружеството има действаща текуща санкция в размер на 

61,70 лв./месечно на база резултати от извършени СПИ. На основание резултатите от 

извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния 

въздух от дейността на: Чукова трошачка, Мелница и Елеватор №19, Пълначно отделение 

насипна вар и Пълначно отделение пакетаж е актуализирана /увеличена/ наложената текуща 

санкция в размер на 361,61лв./месечно за замърсяване на атмосферния въздух с прах над 

допустимите норми.  Изготвени са Доклади с резултатите от проведените контролни 

измервания. Мониторинга е извършен от АРЛ-Враца. 

През годината е възобновявана текуща санкция в размер  на  43,57 лв./месечно  за 

замърсяване на атмосферния въздух с органични вещества (определени като общ въглерод), 

въглероден оксид и серен диоксид над допустимите норми при работата на 

асфалтосмесителна инсталация на Асфалтова база, с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца към 

“Кралтрейс”ООД, гр. Враца. Същата е спирана във връзка с прекъсване на дейността на 

инсталацията.  На база представен и приет Доклад, касаещ резултатите от извършени СПИ 

през 2013г. на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

инсталацията, на Дружеството е увеличена текущата санкция. Същата е актуализирана за 

замърсяване на атмосферния въздух с прах/прахообразни вещества над допустимите норми в 

размер на 47, 44 лв./месечно. В края на годината санкцията е спряна, поради преустановяване 

за неопределено време на дейността, довела до замърсяване на атмосферния въздух.   

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

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

(обн., ДВ, бр. 31/1999г.)- “Пътстройинженеринг” АД,  гр. Враца, е извършило СПИ на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в отпадъчните газове на асфалтосмесителна 

инсталация към Асфалтова база - с. Чирен, общ. Враца. На база представеният и приет 

Доклад, касаещ резултатите от мониторинга извършен от АРЛ- Враца, на Дружеството е 

наложена текуща санкция в размер на 28,00 лв./месечно за замърсяване на атмосферния 

въздух с прахообразни вещества/прах над допустимите норми при работата на 

асфалтосмесителната инсталация. Санкцията е прекратена с преустановяване  дейността на 

инсталацията. 

При извършен планов емисионен контрол на горивни инсталации към: ОЦ “Младост”-

“Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца - водогреен котел №1 с номинална мощност 37,5 

MW и Ко - генератор с номинална мощност 4,44 MW  на гориво природен газ; “Млечен рай-

2” ООД,   гр. Враца - парен котел THS 32/9 с номинална мощност 2,09 MW на течно гориво; 

“Доверие енергетика” АД, гр. Враца - парен котел ПКМГ-6,5 MW на гориво природен газ; 

“Ню текс” ЕАД, гр. Мездра - парен котел ПКМГ- 12 MW на гориво природен газ; 

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

твърдо гориво дърва, с номинална мощност 1,2 MW/; ЕТ “Йордан Величков- Влади”- 

оранжерия с. Зверино, общ. Мездра /2бр. водогрейни котли на гориво дърва и слънчогледова 
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люспа с обща мощност 8MW,  както и на: “Инсталация за нанасяне на покритие върху дърво- 

робот за нанасяне на лакотехнически покрития” към ЕТ “КАМ- Никола Стойков”, площадка 

гр. Враца  и  “Инсталация за нанасяне на покрития върху метал- Камера за електростатично 

боядисване“ към “Хидком” АД, гр. Оряхово - не са регистрирани наднормени концентрации 

на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. Изготвени са Доклади с резултатите 

от проведените контролни измервания. Мониторинга е извършен от АРЛ- Враца. При 

извършена комплексна проверка в  “Ню текс”ЕАД, гр. Мездра не са установени нарушения 

при експлоатацията на действащата горивна инсталация към паровата централа на 

Дружеството. 

При извършен планов емисионен контрол на: горивните инсталации /Котел ПКГ- 4 и  

Водогреен котел OWM-1000 на гориво природен газ/, “Агрегат за горещо поцинковане на 

телове и полуфабрикат”, “Линия за байцване на метал” и “Термоагрегати за патентиране на 

метал” към “Метизи”АД, гр. Роман се установи, че измерените концентрации на 

емитираните вредни вещества в атмосферния въздух при експлоатацията им, отговарят на 

нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, 

заложени в издаденото Комплексно разрешително. Изготвени са 5 бр. Доклади за 

проведените контролни измервания.  

Във връзка с изискванията на издадено Комплексно разрешително, Дружеството е 

извършило СПИ по показателя хлороводород в отпадните газове изпускани в атмосферния 

въздух при експлоатацията на изпускащо устройство №5- Процес на поцинковане на метал /4 

бр. вани/. Съгласно представеният Доклад не са установени нарушения на нормите за 

допустими емисии, залегнали в Условие №9 емисии в атмосферата от КР. Емисионният 

контрол е извършен от ЛИК “ЛИПГЕЙ” към “Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София 

/сертификат за акредитация №5 ЛИК, издаден от ИА БСА с валидност до 30.06.2017г./.    

При извършена комплексна проверка на “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина е 

установено, че  Паровата централа на  Дружеството, включваща 3 бр. котли на течно гориво 

не работи от края на 2012г., поради спряна производствена дейност. На база горното не са 

извършени  емисионни измервания през 2013г. 

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

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

СПИ на концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове на горивните инсталации 

към тях са извършили: ЕТ “Йордан Величков- Влади”АД, гр.София /оранжерия с. Зверино, 

общ. Мездра- водогрейни котли №№1 и 2 с номинална мощност по 4 MW на гориво дърва и 

слънчогледова люспа/; “Центромет”АД, гр. Враца /водогреен котел РО 11 с номинална 

мощност 1,3 MW на гориво природен газ/; “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца - парен 

котел КПН/Г-1,8 MW на гориво компресиран природен газ (метан); ТЕЦ “Градска” към 

“Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца - 4бр. горивни инсталации: 2бр. водогрейни котли 

ВПКГМ-12 и 2бр. когенератори на гориво природен газ и  “Нивего” ООД, с. Чирен, общ. 

Враца /парен котел ПКНГ-1,2 на гориво природен газ/. От представените в РИОСВ- Враца 

Доклади е установено, че измерените концентрации на емитирани вредни вещества - 

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

Враца и АРЛ- Плевен към ИАОС- София. При извършена комплексна проверка на ЕТ 

“Йордан Величков- Влади”, с. Зверино, общ. Мездра не са установени нарушения при 

дейността на двата броя горивни инсталации. 

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

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

РИОСВ- Враца са представени 8 бр. Доклади за проведени СПИ на емисии на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на 8 бр. подобекти към 

Подземно газохранилище “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. 

София, касаещи газомоторни компресори (бутални двигатели с вътрешно горене) №№5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 и 12. Дружеството е извършило и СПИ на 3бр. горивни инсталации /водогрейни 

котли/ с номинална мощност по 0,74 МW на гориво природен газ. От представените 3 бр. 

Доклади в РИОСВ- Враца е установено,  че  измерените концентрации по показателите: 

серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид- отговарят на нормите за допустими 

емисии. Емисионният контрол е извършен от АРЛ- Враца.    
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Във връзка с изискванията на  издадено Комплексно разрешително и  Наредба №6 за 

реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31/1999г.), Дружеството “Яйца и 

птици” АД, гр. Мизия (площадка гр. Козлодуй) е извършило СПИ на концентрации на 

прахообразни вещества  в отпадъчните газове на 4 бр. подобекти. От представените и приети 

4 бр. Доклади в РИОСВ- Враца е установено,  че  измерените концентрации на емитирани 

вредни вещества отговарят на нормите за допустими емисии на подобектите: 

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

инсталация №2 - дробилки”, “Обезпрашителна инсталация №3 - елеватор кота 12” и 

“Обезпрашителна инсталация №4 - елеватор кота 16”.  Емисионният контрол е осъществен 

от АРЛ-Враца.    

“Стройкерамика”АД, гр. Мездра, обл. Враца  е представило Доклад с резултати от 

проведени СПИ на подобект: “Тунелна сушилна, блок №1” към цех Мездра, съгласно 

условията в издаденото Комплексно разрешително. От приетият Доклад е установено, че 

измерените концентрации на изпусканите в атмосферния въздух вредни вещества отговарят 

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

Съгласно изпълнение на Условия, залегнали в издадено Комплексно разрешително, 

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

Мездра/, е представило в РИОСВ- Враца, 28 бр. Доклади с резултатите от извършени СПИ на 

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

газови кладенци №№ 1, 2, 3, 4 и 5  на Регионалното депо за неопасни отпадъци Враца -  

Мездра. Емисионният контрол се извършва от АРЛ- Враца. 

 

Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене 

или разтоварване и превоз на бензини 

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

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

бензини, са проверени 14 бр. бензиностанции: “Косаня” ЕООД, гр. Мездра; “Пегас” ООД, с. 

Ребърково, общ. Мездра; “Екометан- Враца” ЕООД, гр. Враца; “Ромпетрол България”АД, гр. 

Враца- 2бр. обекта /Вр-1 и Вр-2/; “Лечови” ООД, с. Хайредин,      общ. Хайредин; “Юлита- 

Б” ООД, с. Алтимир и “Петрол” АД, с. Борован, общ. Борован; “Лукойл- България” ЕООД, 

гр. София- 2бр. обекта в гр. Враца (Б 22 и Б 127) и един обект в гр. Козлодуй (Б 147); 

“Витекс” ООД, гр. Криводол и “Топливо” АД, гр. София - база Криводол. Обектите 

функционират с изградена херметична свързваща система за улавяне на бензиновите пари 

(Фаза I) към резервоарите за съхранение на бензини. Операторите са уведомени относно 

изискванията на чл.14а от горецитираната Наредба, касаещи оборудването на 

бензиностанцията със системи, съответстващи на Етап ІІ на улавяне на бензиновите пари- 

представляващи оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара 

за гориво на МПС по време на зареждането в бензиностанцията и прехвърлянето им в 

резервоар на бензиностанцията или връщането им към бензиноколонката за нова продажба.     

Бензиностанция “Гущерски” ЕООД, с. Хайредин, общ. Хайредин е с преустановена 

дейност от 2012г., като към същата има изградена херметична свързваща система за улавяне 

на бензиновите пари (Фаза I) към резервоарите за съхранение на бензини.   

Бензиностанциите към “Лукойл- България” ЕООД, гр. София- гр. Враца (Б 22 и Б 127) и 

гр. Козлодуй (Б 147) са проверени и във връзка с прилагането на  Наредба за установявавне 

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

газове, като не са констатирани нарушения, касаещи поддържането и воденето на досиета за 

състоянието на хладилните и климатични инсталации.     

 

Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в 

разтворители 

Във връзка с Наредба №7 за норми на допустими емисии на летливи органични 

съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на 

употреба на разтворители в определени инсталации, действащите ателиетата за химическо 

чистене /категория Дейност №11/: “М- Трейдинг” ООД, гр. Враца; “Дона 2009” ЕООД, гр. 

Враца и  ЕТ “Юлиан Тошев”, гр. Козлодуй /със сменена собственост от края на 2012г. на 
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”Тайм Ин Вест” EООД/ са представили  в законовия срок План за управление на 

разтворителите за 2012г. и същите са утвърдени с 3бр. Решения от Директора на РИОСВ- 

Враца. Няма превишения на установената норма за обща емисия  за дейността - химическо 

чистене. При извършените 3 бр. комплексни проверки на ателиетата в гр. Враца не са 

установени нарушения по компонента въздух. 

При извършени комплексни проверки на 7 бр. Дружества: “Хидком” АД, гр. Оряхово 

/инсталация за друго почистване на повърхности и инсталация за нанасяне на покритие 

върху метални повърхности - категории Дейности №5 и 8/; “Агротехчаст” АД, гр. Оряхово 

/инсталация за друго почистване на повърхности и инсталация за нанасяне на покритие 

върху метални повърхности - категории Дейности №5 и 8/; Инкомс ЕСТ ”Милин камък” АД, 

гр. Враца /инсталация за друго почистване на повърхности и инсталация за нанасяне на 

покритие върху дървени повърхности - категории Дейности №5 и 10/; “Ню текс” ЕАД, гр. 

Мездра /инсталация за производство на текстил- категория Дейност №3.2/; “Сигма Витес” 

ООД, гр. Враца /ремонтно-складова база, инсталация за нанасяне на покритие върху метални 

повърхности - категория Дейност №8/; “Вратица - Враца” АД, гр. Враца, специализирано в 

производство и багрене на текстил /ротативен ситопечат върху текстил- категория Дейност 

№3.2/ и  ЕТ “КАМ - Никола Стойков” гр. София - база Враца /производство на мебели от 

готови ламинирани плоскости и естествен фурнир - категория Дейност №10 /, не са 

установени нарушения във връзка с прилагане 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 и 

Наредба  за ограничаване емисиите на летливи органични съединение при употребата на 

органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.     

Във връзка с регистрация на инсталации, съгласно изискванията на чл. 30л, ал. 3 от 

Закон за чистотата на атмосферния  въздух (обн., ДВ, бр. 45/2006г.), извършващи дейности, 

попадащи в обхвата на Приложение №1 от Наредба №7/21.10.2003г. 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 

(обн., ДВ, бр. 96/2003г.), са издадени Удостоверения за регистрация на 19бр. Дружества: 

“Сигма Витес” ООД, гр. Враца; ЕТ “КАМ- Никола Стойков”, гр. София; “Микротест” ООД, 

гр. Враца; “Гарант”АД, гр. Бяла Слатина; “Дона 2009” ЕООД, гр. Враца; “М- Трейдинг” 

ЕООД, гр. Враца; “Хидком” АД, гр. Оряхово; “Тайм Ин Вест” ЕООД, гр. Козлодуй; “Ню 

Текс” ЕАД, гр. Мездра; “Симекс” ЕООД, гр. Криводол; “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. 

Козлодуй; “Агротехчаст” АД, гр. Оряхово; “Завод за металорежещи машини- Враца” АД, гр. 

Враца; Инкомс ЕСТ “Милин камък” АД, гр. Враца; “Галакси плаза” ЕООД, гр. Враца; 

“Енергоинвест- Ремонтна компания” АД, гр. Враца; “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца; 

“Енерго Ремонт Груп 87” ЕООД, гр. Враца и ЕТ “Тошо Тошев - М63”, гр. Враца. 

 

Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители 

При извършени 29 бр. планови проверки на: /търговци на едро и дребно  на бои, лакове 

и авторепаратурни продукти/ “КБХ” ООД, гр. Козлодуй; ЕТ “Миро-98-Методи Стефанов-

Станимир Мончовски” и ЕТ “Цими- Цветана Драганинска”, с. Борован, общ. Борован;  

“Сигматерм Инжинеринг” ООД, гр. Враца; ЕТ “Южина- Монкьов”, гр. Враца; “Инес” ЕООД, 

гр. Враца; “Стромет- 2004” ООД, гр. Козлодуй; “Търговия 2013” ЕООД, гр. Козлодуй; ЕТ 

“Шинто- Л. Горановски” гр. Враца; “Волат” ООД, гр. Роман; “Европа 09” ЕООД,  гр. Роман 

/бившо ЕТ “Ники 93”/; “Скат” ЕООД, гр. Козлодуй; ЕТ “Александра- Любомир Феслийски”, 

гр. Враца; “Равин” ЕООД, гр. Враца; ЕТ “Трибали-ПИ-Пламен Петков”, гр. Враца; ЕТ 

“МАЛПА-Анна Сержанович”, гр. Роман; “Рубо Къмпани 2010” ЕООД, гр. Мизия; ЕТ “ММ- 

Мирослав Лазаров”, гр. Мизия; ЕТ “Хит- Тодор Тодоров”, гр. Козлодуй;  /строителни фирми/ 

“Светлина- П” ЕООД,  гр. Враца; “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра; СД “Региана”, гр. 

Козлодуй; /автосервизи/ ЕТ “Милачков- В. Милачков”, гр. Враца; ЕТ “Тоти- Тодор Борисов”, 

гр. Враца; ЕТ “Т. Тасков- Г. Данова”, с. Лиляче, общ. Враца  и “ТИТ” ООД, гр. Враца е 

установено, че проверените продукти отговарят на нормативните изисквания, касаещи 

етикетирането им. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство във 

връзка с прилагането на Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични 
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съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти.     

Строителните фирми: “Компарт” ЕООД, гр. Мездра и “Ритлите-97” АД, гр. Мездра от 

2012г. не извършват дейности, свързани с използването на бои, лакове и авторепаратурни 

продукти. 

При извършена планова проверка на ЕТ “Румен Гусев- Цайгус”, гр. Враца (автосервиз) 

е констатирано, че Дружеството е с преустановена дейност. 

 

Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой 

При извършени планови проверки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 

относно веществата, които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по 

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

13бр. обекта: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй; “Дани- 1” ООД, гр. Враца /преработка на 

пилешко месо/; “Млечен рай- 2” ООД, гр. Враца /млекопреработвателно предприятие/; 

“Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца /месопреработвателно предприятие/; “Екопродукт Мегия” 

ЕООД, гр. Враца /производство на кашкавал, кисело мляко и извара/ и сервизи за хладилна и 

климатична техника: ЕТ “Кварт- Крум Туртански”, гр. Враца; “Саго” ЕООД, гр. Враца; 

“Фонема” ЕООД, гр. Враца и “Техноколд” ООД, гр. Враца, не са установени нарушения на 

екологичното законодателство. 

Дейността на сервизите за хладилна и климатична техника: ЕТ “Иван Пеев - Чичо Пей”, 

гр. Враца и  ЕТ “Евтим Евтимов и сие”, гр. Враца е преустановена.  При проверка на “ЗиК” 

ООД, гр. Враца /цех за преработка на пилешко месо/ е установено, че Дружеството е с 

преустановена дейност и хладилните инсталации са демонтирани. При извършена 

комплексна проверка на “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина (преработка и консервиране на 

заленчуци) е установено, че Дружеството не извършва дейност от края на 2012г. Няма данни 

за демонтирането на използваните за производствени нужди 6 бр. хладилни инсталации, 

работещи с ФПГ и ВНОС. 

Във връзка с прилагане на Наредба за установявавне на мерки по прилагане на 

Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове, са извършени  

планови проверки на 20бр. обекта: “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София, клон- Враца 

и  Мездра (финансово учреждение); “Българска Телекомуникационна Компания” АД, гр. 

София, офиси- гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Враца; “Германос Телеком България” АД, 

гр. София  и “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София- обекти гр. Враца /магазини за 

търговия с мобилни апарати и телекомуникационни услуги/; “УниКредит Булбанк”АД, гр. 

Враца /финансово учреждение/; “Орбита” ООД, гр. Враца /производство на месни заготовки 

от сурово месо/; “Нивего” ООД, с. Чирен, общ. Враца /производство на кашкавал, кисело 

мляко, масло и извара/; “Хаджийски и фамилия” ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол 

/производство на кашкавал, сиренe, извара и др. млечни продукти/; “Беана- Враца” ООД, гр. 

Враца /производство на безалкохолни напитки/;  “Комус” ЕООД, гр. Враца  /склад за 

търговия на едро с хранителни стоки/; “Топила груп” ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол 

/млекопреработвателно предприятие/; ЕТ “Тошко Тодоров”, с. Краводер /птицекланница/; ЕТ 

“Млечен пулс-95- Цветелина Томова” ООД, гр. Криводол /млекопреработвателно 

предприятие/; ”Чикас” ООД, гр. Враца /птицекланница/; “Лидл България” ЕООД, гр. Враца 

/хипермаркет/ и “ДМ България” ЕООД, гр. Враца /магазин за козметика/. В проверените 

обекти не са установени нарушения, касаещи поддържането и воденето на досиета за 

състоянието на действащите климатични и хладилни инсталации. 

Дейността на хладилните инсталации към “Риалти Консулт” ЕООД-  база с. Краводер е 

преустановена от края на 2010г. и не се предвижда възстановяването й. 

При извършени планови проверки на: Държавно предприятие “Радиоактивни 

отпадъци”, гр. Козлодуй - Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация- 

Козлодуй” /с предмет на дейности, свързани с безопасно стопанисване и последващо 

извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД/ и 

“Юробанк България” АД, гр. Враца /финансово учреждение/, се констатира редовно 

поддържане и водене на дневници за състоянието на климатичните инсталации, съгласно 

Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно 

вещества, които нарушават озоновия слой. 
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Извършени са 12 бр. проверки по изпълнение на Условия в издадени Комплексни 

разрешителни. От дейността на операторите: “Холсим /България/” АД, с. Бели извор, общ. 

Враца; “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” с оператор 

“Екопроект” ООД,  гр. Враца; “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, 

Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа” с оператор 

община Оряхово; “Вратица- Враца” АД, гр. Враца; “Стройкерамика” АД, гр. Мeздра- 

площадка гр. Мездра; “Метизи” АД, гр. Роман и “Яйца и птици” АД, гр. Мизия- площадки 

гр. Козлодуй и гр. Мизия - няма установени нарушения на екологичното законодателство, 

касаещо компонент въздух. 

При извършените планови проверки по изпълнение на условия в издадени Комплексни 

разрешителни на: “СВ Феникс” ЕООД, гр. Криводол, производствена база - с. Мраморен, 

общ. Враца; “Стройкерамика” АД, гр. Мездра - производствена площадка- гр. Враца; “Завод 

за хартия” АД,  гр.Чирпан- производствена площадка в гр. Мизия и “Агростил- 2003” ЕООД, 

гр. Бяла Слатина /с Решение на ИАОС - София от 2013г. е отменено КР/ се установи, че 

Дружествата са с преустановена производствена дейност. 

При извършени 6 бр. проверки, във връзка с контрол по Условията на издадени 

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

Бели извор, общ. Враца; “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй; “Стройкерамика” АД, гр. 

Мездра- цех Мездра; Подземно газохранилище- Чирен, с. Чирен, общ. Враца към 

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София и “Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца- площадки ОЦ 

“Младост” и ТЕЦ “Градка”, гр. Враца, не са установени несъответствия относно: 

параметрите на инсталациите, източниците на емисии на парникови газове, вида на 

използваните горива и суровини, както и на използваните измервателни устройства с 

одобрените планове за мониторинг. 

 

Контрол на вредни физични фактори - фактор “ШУМ” 

По фактор “Шум” през 2013г. по предварително утвърден график, съвместно с АРЛ- 

Враца към ИАОС- София, са извършени 12 бр. планови проверки /мониторинг/, като броя на 

проверените оператори през 2012г. е 26. През изминалата година замервания на нивата на 

промишлен шум, излъчван в околната среда, е извършен на следните Дружества:   

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

транспортьори, обезпрашителни съоръжения и метални конструкции; 

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

стоманено- бетонови изделия; 

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

мебели от ПДЧ и дограма от масивна дървесина; 

- “Хемус- М” АД, гр.Мездра с предмет на дейност- добив и обработка на скално- 

облицовъчни материали; 

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

пшеничени брашна и трици;  

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

производство на безазбестови фрикционни изделия за автомобили; 

- “ТК ТЕКС” АД, гр. Бяла Слатина /бившо “Белпред” АД/ с предмет на дейност - 

производство на кардни прежди /памукопредене/;  

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

варови разтвори и строителни материали;  

- “ГТ- ЛД 2003” ЕООД, с. Люти дол, общ. Мездра /бившо “Братя Томови” ЕООД/ с 

предмет на дейност - производство на дървени палети и каси;  

- “Вратица - Враца” АД, гр. Враца с предмет на дейност - производство на сурови и 

готови тъкани и шевни изделия от памук; 

- “Ню текс” ЕАД, гр. Мездра с предмет на дейност - производство на текстилни 

изделия; 

- “Мелница - гр. Криводол” към “М и М” ЕООД, гр. Мездра с предмет на дейност - 

производство на брашна и трици. 
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Измерванията са извършени съгласно изискванията на “Методика за определяне на 

общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 

определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. 

Измерените нива на промишлен шум, излъчван в околната среда от дейността на 

Дружествата, не надвишават граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за 

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението. 

През отчетният период са извършени и 21 бр. планови проверки, като за 2012г. техният 

брой е 23:  

- 9 бр. комплексни проверки на: “Людал-2010” ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра; 

“Строител- Криводол” ЕООД, гр. Криводол; “Галактика- 03” ЕООД, гр. Враца; “Ню текс” 

ЕАД, гр. Мездра;  “ТК ТЕКС” АД, гр. Бяла Слатина; “Атамар”ООД, с. Паволче, общ. Враца; 

“Симекс” ЕООД, гр. Криводол;  “Мелница- гр. Криводол” към “М и М” ЕООД,  гр. Мездра и 

“Хемус- М” АД, гр. Мездра. 

- 12 бр. проверки по изпълнение на Условия в издадените Комплексни разрешителни 

на: “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” с оператор 

“Екопроект”ООД,  гр. Враца; “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, 

Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа” с оператор 

община Оряхово; “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца и “Яйца и птици” АД, 

гр. Мизия- площадки гр. Мизия и гр. Козлодуй; “Вратица- Враца” АД, гр. Враца; “Метизи” 

АД, гр. Роман и “Стройкерамика” АД,  гр. Мездра- площадка гр. Мездра. 

При извършените проверки на горните Дружества, не са установени нарушения на 

действащото екологично законодателство по фактор “Шум”. 

При извършените планови проверки по изпълнение на условията залегнали в издадени 

Комплексни разрешителни на: “СВ Феникс” ЕООД, гр. Криводол, производствена база с. 

Мраморен, общ. Враца; “Стройкерамика” АД,  гр. Мездра- производствена площадка гр. 

Враца; “Завод за хартия” АД, гр.Чирпан - производствена площадка в гр. Мизия и 

“Агростил- 2003” ЕООД, гр. Бяла Слатина /прекратена дейност с Решение на ИАОС- София 

от 2013г. е отменено КР/ се установи, че Дружествата не работят и на прилежащите им 

площадки няма функциониращи източници на промишлен шум излъчван в околната среда. 

В РИОСВ-Враца са представени 4 бр. Доклади с “Резултати от собствени периодични 

измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда“ от “Екопроект” ООД, 

гр. Враца с предмет на дейност - обезвреждане и депониране на неопасни отпадъци; 

Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор община Оряхово с предмет на дейност- 

обезвреждане и депониране на неопасни отпадъци и “Яйца и птици” АД, гр. Мизия с предмет 

на дейност - отглеждане на птици (стокови носачки)  на производствените площадки в Мизия 

и Козлодуй. Мониторинга е извършен, съгласно Условия към издадените Комплексни 

разрешителни и в съответствие с изискванията на Наредба №54 за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда. 

Съгласно представените от операторите Протоколи на АРЛ- Враца и Доклади е 

установено, че измерените нива на промишлен шум, излъчван в околната среда, отговарят на 

нормите за допустими нива на шум заложени в издадените Комплексни разрешителни. 

По компетентност в община Враца и РЗИ - Враца е изпратен постъпил сигнал в РИОСВ 

- Враца относно шум, излъчван от локални източници в жк “Дъбника”, гр. Враца.  

В МОСВ са представени: 

-  Справка, касаеща контрола на промишлените източници по отношение на излъчвания 

от тях шум в околната среда на територията на РИОСВ- Враца за 2012г.; 

- Годишен Доклад за резултатите от контролни измервания на нивата на шум излъчван 

в околната среда от промишлени източници на територията на РИОСВ- Враца през 2012г. 

Изготвен и съгласуван е График с АРЛ - Враца за извършване на контролни измервания 

на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници през 2014г.  
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2.2. Води (Приложение 2) 

 

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

териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста, 

Искър и Дунав. През 2013г. в сектор води във връзка с осъществяване на превантивен, текущ 

и последващ контрол са извършени 314 бр. проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, 

от които 244 бр.  планови и 67 бр. извънредни. 

За констатирано несъответсвие с изискванията на екологичното законодателство в 

областта на водите за отчетния период са издадени 38 бр. предписания: 

- 1 бр. на Управителя на асфалтовата база на СД "Гарант-90-Цонев и Сие", да се 

предприемат мерки за преустановяване на изтичането на замърсени води по земния път. 

- 1 бр. на Управителя на фирма “Химет 2000” ЕООД, гр. Роман - цех за дестилация на 

сярна киселина, за извършване на неутрализация на производствените води (от измиване на 

инсталацията за дестилация на сярна киселина) в събирателната шахта и да се следят 

стойностите на рН да бъдат в границите на допустимите норми. 

- 1 бр. на Управителя на “Топила Груп” ЕАД – предприятие за млекопреработка в с. 

Ракево, общ. Криводол - да се прекъсне връзката между площадката, където се измиват 

автомобилите и р. Ботуня и отпадъчната вода от измиване на автомобилите да се отведе към 

изгребната яма в която се събират отпадъчните води от предприятието. 

- 1 бр. на “ВиК” ООД, клон гр. Роман за градска канализация – гр. Роман - да се 

осигури и поддържа постоянен и безопасен достъп до двата пункта за мониторинг на 

отпадъчните води. 

- 1 бр. на фирма ЕТ “Цветина – Цветан Тодоров”, гр. Мездра, да се представят 

документи удостоверяващи изтеглянето и извозването на отпадъчната вода от изгребната 

шахта до колектор на градска канализация. 

- 2 бр. на “ВиК” ООД, гр. Враца, да се представят документи за извозените и предадени 

за обезвреждане на “Рафинерия Плама” АД утайки, замърсени с нефтопродукти, и документи 

за извозените количества строителни отпадъци, формирани при ремонтните дейности на 

ПСОВ и мястото на тяхното депониране. 

- 1 бр. на ЗП “Любомир Пешев” да се покрие безотточната изгребна яма в която 

постъпват отпадъчните води и торовата течност от животновъдното стопанството.  

- 1 бр. на Частен жилищен имот на Митко Георгиев, с. Голямо Пещене, общ. Враца за 

изграждане на индивидуални съоръжения за третиране на отпадъчните води от имота. 

 - 1 бр. на РДНО – Оряхово, да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг на 

отпадъчните води и се осигури постоянен достъп до тях. 

- 1бр. на управителя на „Екоинмат“ АД във връзка с изтекъл срок на разрешително за 

водовземане от р. Искър;  

- 4 бр. на управителя на „АЖМ Груп“ ЕООД във връзка с представянето на документи 

за водоснабдяването на комплекс „Оазис“, информация за заустването в р. Искър на 

битовите отпадъчни води и за захранването с вода на водоема за спортен риболов;  

- 3 бр. на управителя на СД “Гарант 90-Цонев и сие” за представяне на документ за 

водоснабдяването за производствените нужди на бетоновия възел и промивната инсталация 

и да се извърши почистване на високата тревна растителност в зоната около земния утаител, 

с цел осигуряване на достъп до него;  

- 2 бр. на ЗП Виолета Иванова Петрова, с. Галатин, общ. Криводол за привеждане на 

животновъдното стопанство /кравеферма/ в съответствие с екологичното законодателство. 

- 3 бр. на управителя на „Атоменергостройпрогрес” ЕАД за бетонов възел в гр. 

Козлодуй; 

- 1 бр. на “Нивего” ЕООД - млекопреработващо предприятие в с. Чирен, общ. Враца за 

извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води; 

- 1 бр. на “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра за бетонов възел и пресевна инсталация 

за предоставяне на протоколи от собствен мониторинг; 

- 1 бр. на Управителя на “Бургозоне” ЕООД – винарна и хотелски комплекс в с. 

Лесковец, общ. Оряхово; 

- 4 бр. във връзка с нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчна води в 

дъждовно-отводнителна канализация в с. Остров, общ. Оряхово; 
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- 1 бр. на “Краси” ЕООД, гр. Велико Търново за зарнобаза в с. Михайлово, общ. 

Хайредин за подаване на заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект 

за заустване на отпадъчни води; 

- 1 бр. на фирма “Булмекс” ЕООД, с. Бутан за извършване на ревизия и почистване на 

пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. 

- 1 бр. на “Техкерамик-М” ООД, гр. Мездра за предоставяне на информация в РИОСВ-

Враца относно, причините за регистрирани наднормени концентрации на нефтопродукти в 

отпадъчните води. 

- 3 бр. на “Хемус М” АД, гр. Мездра. Поради констатирано просмукване на отпадъчна 

вода от стената на хвостохранилището, в което се отвеждат отпадъчните води от “Хемус М” 

АД, гр. Мездра – предприятие за преработката на скалнооблицовъчни материали, на 

дружеството са издадени 3 бр. предписания - да се преустанови изпускането на отпадъчни 

води към хвостохранилището, да се уведоми писменно РИОСВ-Враца за причините, довели 

до просмукването и предприетите действия за отстраняването им и да се извършва 

ежедневен оглед на пречиствателните съоръжения на територията на предприятието до 

отстраняване на течовете. След направена ревизия на съоръжението от страна на 

собствениците е констатирано, че има спукана бетонова тръба, отвеждаща отпадъчната вода 

към хвостохранилището. Предприети са незабавни ремонтни дейности и течовете са 

отстранени своевременно. 

- 1 бр. на Пламен Димитров - собственик на частен желищен имот на ул. "Д. Благоев", 

гр. Бяла Слатина - да изгради безотточна изгребна яма, в която да се заустят отпадъчните и 

замърсените дъждовни води от двора, където се извършва животновъдна дейност. 

- 1 бр. на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД– да се представи информация на какъв етап е 

процедурата по избор на проектант и изпълнител за строителството на пречиствателна 

станция за отпадъчни води за обект Почивно оздравителен комплекс /ПОК/ “Леденика”, 

собсвеност на дружеството, намиращ се в Природен парк “Врачански Балкан”, в землището 

на с. Згориград. 

От дадените предписания 35 бр. са изпълнени в срок, а на 3 бр. предстои проверка. 

Планови проверки – 244 бр.: 

- 154 проверки по компонент “води” и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с 

осъществяване на контрален мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията на 

разрешителни за заустване и пробонабирания от отпадъчни води на обекти, формиращи 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и 

заустващи във водни обекти, съгласно утвърден график за контролен мониторинг. Също така 

във връзка с текущ контрол по реализацията на инвестиционни предложения за обекти от 

водния сектор и текущ  контрол на обекти формиращи отпадъчни води, които не подлежат на 

разрешителен режим по Закона за водите. 

- 78 бр. участие в комплексни проверки, за които своевременно са изготвени доклади. 

Същите  са качени на интернет страницата на РИОСВ-Враца. 

- 12 бр. участие в проверки по изпълнение на условията поставени в комплексни 

разрешителни /КПКЗ/.  

Във връзка с извършения през годината мониторинг на отпадъчните води са наложени, 

увеличени или намалени следните санкции:  

- Затвора-Враца - наложена текуща санкция в размер на 207,72 лв./мес., поради  

констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в 

разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Към момента 

санкцията е отменена. 

- “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра – пресевно-миячно сортировъчна инсталация -  

наложена текуща санкция в размер на 381,54 лв./мес., поради констатирани превишения над 

ИЕО, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води по показателя “неразтворени вещества. Санкцията е отменена. 

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

специално предназначение - наложена текуща санкция в размер на 39,46 лв./мес, поради 

констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в 

разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Санкцията е 

отменена. 
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- “Бургозоне” ЕООД, с. Лесковец, общ. Оряхово – винарна и хотелски комплекс 

наложена текуща санкция в размер на 14,68 лв./мес.,  поради регистрирани превишения над 

ИЕО, поставени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. 

Санкцията е отменена. 

- “Топила Груп” ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол - наложена текуща санкция в размер на 

427,67 лв./мес., поради констатирани превишения над индивидуалните емисионни 

ограничения, поставени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води. Санкцията е действаща. 

- “АПЕ-2001” ООД - мелница в с. Галиче, общ. Бяла Слатина, поради изпускане на 

отпадъчни води към река Скът, неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, 

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

показателите: “неразтворени вещества” и “БПК5”. Санкцията е в размер на 28,06 лв./месечно 

и е наложена във връзка с представени протоколи от извършен собствен мониторинг на 

отпадъчните води, съгласно условие: “Индивидуални емисионни ограничения по потоци и 

места на заустване” от разрешителното. Санкцията е отменена. 

- “Булмекс” ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй - бетонов възел и пресемно-миячна 

инсталация – отменена текуща канкция, наложена в предходен период поради отстраняване 

на причините довели до надвишения над ИЕО и при извършения контролем мониторинг 

констатирано, че всички изследвани показатели отговарят на ИЕО. 

Причина за наложените санкции са неефективно работещи пречиствателни съоръжения 

за отпадъчни води или липсата на такива. Изброените обекти са класифицирани като рискови 

по компонент “води” и са обект на засилен контрол от страна на РИОСВ-Враца.  

Извънредни проверки – 67 бр., от които: 

- 17 бр. във връзка с налагане, намаляване или отмяна на наложени санкции;  

- 1 бр. проверка на новооткрит обект - "Галваник" ЕООД, гр. Враца, предприятие с 

предмет на дейност извършване на електрохимични галванични покрития; 

- 27 бр. последващ контрол по дадени предписания. Проверени са всички предписания, 

като в случаите, когато на една фирма са дадени повече от едно предписание с един и същи 

срок на изпълнение, същите са отчетени с една проверка.  

- 3 бр. във връзка с подмяна на счупени пломби: Поставена пломба на савака на 

байпасния канал на пречиствателната станция за отпадъчни води на фирма “Ню текс” ЕАД, 

текстилна фабрика в гр. Мездра. Поставена пломба на савака на байпасния канал преди 

биологичното стъпало на ПСОВ - Враца, чиято цялост е нарушена в резултат на 

реконструкцията, която се извършва в момента. Подменена корозирала пломба, поставена на 

входа на ЕТ “Любомир Василев-Емива”, с. Лесковец, общ. Оряхово-инсталация за 

обезводняване на мазут. 

- 1 бр. във връзка с актуализиране на Комплексно разрешително и промяна на Условие 

№10 “Емисии на отпадъчни води” на РДНО-Враца-Мездра. 

- 1 бр. във връзка с писмо на фирма „АСК БУЛ“ ООД, за пускане в експлоатация на 

инсталацията за обезводняване на отпадни нефтопродукти. 

- 2 бр. самосезирани проверки на “Хемус М” АД във връзка с констатираното 

просмукване на отпадъчна вода от стената на хвостохранилището, собственост на фирмата. 

- 4 бр. във връзка с жалби: Жалба за замърсяване на улици с битови отпадъчни води от 

жилищен имот в с. Голямо Пещене, общ. Враца. Тъй като в селото няма изградена 

канализационна система е дадено предписание за изграждане на индивидуални съоръжения 

за третиране на отпадъчните води. Жалба за нерегламентирано изхвърляне на битови 

отпадъци и торов отпад от животновъдна дейност от частен жилищен имот в с. Пудрия, общ. 

Криводол. При проверката е констатирано, че жалбата е неоснователна. Жалба за 

нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни от жители на с. Остров, общ. 

Оряхово в дъждовно-отводнителен канал. Дадени са предписания на Кмета на Община 

Оряхово за извършване на основна ревизия на канализацията и осъществяване на контрол 

относно нерегламентираните зауствания. Жалба постъпила в РИОСВ-Враца за замърсяване 

на терени с отпадъчни води от частен жилищен имот на Пламен Димитров, гр. Бяла Слатина. 

При извършената проверка е констатирано, че жалбата е основателна и на собственика на 

имота е дадено предписание за отстраняване на нарушението. 

- 11 бр. във връзка с постъпили сигнали: 
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2 бр. проверки във връзка със сигнал за наличие на умряла риба и замърсяване на река 

Въртешница в района на с. Бели Извор. Констатирано е наличие на единични екземпляри 

умряла риба и това, че реката в района на с. Бели Извор е видимо мътна с тъмносив цвят. 

Лабораторните анализи на взетите водни проби от реката показват, че в този участък тя е с 

влошени показатели. Във връзка с гореизложеното е извършена и проверка на градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/-Враца, която зауства пречистените 

отпадъчни води на гр. Враца в река Дъбника, приток на река Въртешница, съгласно 

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект № 13140060/11.06.2008г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на 

“ВиК” ООД, гр. Враца. Резултатите от лабораторните анализи на взетите водни проби от 

ПСОВ показват, че те отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в 

Разрешителното. 

Сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води от дейността на фирма ЕТ 

“Цветина – Цветан Тодоров”, гр. Мездра, която е специализирана в извършването на 

транспортни услуги. При проверката е констатирано, че сигналът е неоснователен. 

Сигнал за изтичане на замърсени отпадъчни води по черен път в землището на с. 

Паволче, общ. Враца, формирани от дейността на намиращата се в близост асфалтова база на 

СД "Гарант-90-Цонев и Сие". Констатирано е, че сигналът е основателен, за което е дадено 

предписание. 

2 бр. проверки във връзка със сигнал за замърсяване на дъждовен колектор от градска 

канализация-Враца, заустващ в река Дъбника. Проверките са извършени съвместно с 

представители на БДУВДР-Плевен и РЛ-Враца. Констатирано е оцветяване в червен цвят на 

дъждовния колектор и реката след неговото вливане. Анализите на взетите от РЛ-Враца 

водни проби от колектора и река Дъбника преди и след вливане на водите му в нея показват, 

че няма промяна в качеството на водата на реката след вливане на дъждовния колектор. Най- 

вероятна причина за оцветяване на водите на дъждовния колектор в червен цвят е преливане 

на част от отпадъчната вода от канализационен колектор на градската канализация, минаващ 

успоредно и в непосредствена близост до дъждовния колектор, поради изпускане на по-

големи количества отпадъчна вода в него. 

Сигнал за замърсяване на река Мътница в землището на с. Михайлово, общ. Хайредин, 

обл. Враца от дейността на зърнобаза, собстваност на фирма “Краси” ЕООД. Проверката е 

извършена съвместна от експерти на РИОСВ-Враца, БДУВДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЛ-

Враца. Поради констатирано заустване на отпадъчни води от площадката на фирмата към 

воден обект, без същата да притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване 

на отпадъчни води, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, на 

Управителя е съставен акт. Дадено е предписание за подаване на заявление в БДУВДР-

Плевен за издаване на необходимото разрешително. 

4 бр. във връзка със сигнали за замърсяване на река Лева в районите на кв. Бистрец и с. 

Бели Извор, общ. Враца. При извършените незабавни проверки и пробонабиране не е 

констатирано замърсяване на реката. 

За направените констатации от извършените проверки по постъпилите жалби и сигнали 

своевременно са изготвени и изпратени отговори до жалбоподателите. 

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

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, през 

2013г. са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружествата с 

изградени локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и заустващи 

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

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

пречиствателни съоръжения, поради недобрата им експлоатация и/или моралната и 

физическата им амортизация. За констатираните несъответствия на операторите са издавани 

предписания, които своевременно са изпълнявани. 

През годината е пусната в експлоатация още една пречиствателна станция за отпадъчни 

води на млекопреработващото предприятие “Нивего” ООД, с. Чирен, която работи в 

нормален технологичен режим и при осъществения собствен и контролен мониторинг е 

констатирано, че всички изследвани показатели отговарят на индивидуалните емисионни 

ограничения /ИЕО/, поставени в разрешителното за заустване. Пречиствателната станция на 
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другото по-голямо млекопреработващо предприятие “Млечен рай-2” ООД, гр. Враца също 

функционира нормално и няма регистрирани превишения над ИЕО. 

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

собствен нерадиационен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчни води на и 

около площадката на фирмата, чрез сключен договор с Регионална лаборатория - Враца. 

Редовно е извършван анализ на показателя обща бета - активност на проби от отпадъчните 

води на АЕЦ-Козлодуй, при което не са установени наднормени стойности. Резултатите от 

извършения мониторинг както и констатираните проблеми, направения анализ на причините 

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

под формата на тримесечни и годишен доклади. 

За периода са изготвени 9 бр. Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни 

предложения от водния сектор, които попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС към чл. 

93, ал. 1, т. 1 към Закона: 

- “Използване на съществуващ кладенец за водопоене на животни в бивш стопански 

двор, имоти №263019 и №263014, с. Власатица, общ. Враца”; 

- “Развъждане на риба в язовир “Под кръста”, с. Тишевица, общ. Враца.”; 

- “Развъждане на риба в язовир “Лесконож”, землище с. Голямо Пещене, общ. 

Враца.”; 

- “Извършване на интензивна рибовъдна дейност в съществуващ язовир “Девене”, 

местност “Край село”, землище с. Девене, общ. Враца.”; 

- “Извършване на интензивна рибовъдна дейност в съществуващ язовир “Чирен”, 

местност “Белешко ливаде”, землище с. Чирен, общ. Враца.”; 

- Допълнително водоснабдяване на селата Паволче и Челопек, общ. Враца от местност 

“Бучил”-“Каптиран извор” в землището на с. Паволче, чрез нови водовземни 

съоръжения.”; 

- “Полуинтензивно отглеждане на аквакултури и спортен риболов във водите на 

язовир “Дъбника”, землище гр. Враца.”; 

- ”Водоснабдяване с подземни води на автомивка в ПИ №37798.506.366 по 

кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца“] 

- ”Риборазвъждане в съществуващ язовир „Крапец“, находящ се в землището на с. 

Крапец, общ. Мездра, обл. Враца“ 

Издадено е 2 бр. Решение за прекратяване на процедура по реда на Глава VI от ЗООС за 

ИП: ”Интензивно риборазвъждане в съществуващ язовир имот №000636, находящ се в 

землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца“ 

- „Интензивно риборазвъждане в съществуващ язовир имот №000636, находящ се в 

землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца“ 

- „Отглеждане на риба и търговска дейност в язовир “Жарковец“, землището на с.                  

Добролево, общ. Борован, обл. Враца” 

За периода са изготвени са 15 бр. становища на проекти от водния цикъл, попадащи в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и не попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона. Становищата са за следните обекти:  

- “Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води 

/ПСОВ/ на гр. Враца“; 

-  “Интегриран проект във водния цикъл на град Бяла Слатина” – І-ви етап: 

“Реконструкция на водопроводната мрежа на град Бяла Слатина, канализационна система 

І-ви етап, изграждане на довеждащ водопровод до пречиствателна станция за отпадъчни 

води /ПСОВ/ и изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ.”;  

- “Аварийно-възстановителни работи на язовир “Косталево”, общ. Враца”;  

- “Укрепване и корекция на река Лиляшка, с цел подобряване проводимостта при 

средни и високи вълни, с. Лиляче, общ. Враца”; 

-  ”Изграждане на ново производствено помещение за бутилиране на изворна вода с 

площ 1000 м
2
 в ПИ № 000401, местност „Буешко езеро“, в землището на с. Руска Бела, 

общ. Мездра, обл. Враца“; 



23 

 

-  “Интегриран проект във водния цикъл на град Бяла Слатина” – ІІ-ри етап: 

“Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ 

път”;  

- “Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места с. Борован и 

с. Добролево, общ. Борован”; 

-  “Подмяна на водопроводната мрежа в населените места от Община Бяла Слатина с 

под 2000 е. ж.”;  

- “Реконсрукция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Краводер, общ. 

Криводол”;  

- “Реконструкция на уличната водопроводна мреха на с. Кунино, общ. Роман.”;  

- “Ремонт на съществуваща канализация в жилищен комплекс на бивш “КЦХ”, гр. 

Мизия, общ. Мизия”; 

- “Изграждане на водопонизителна система” като част от проект “Доизгаждане на 

канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ на гр. Мездра в землището на с. Брусен, 

общ. Мездра”; 

- “Рибовъдство в съществуващ язовир “Братковец”, землище с. Борован, общ. 

Борован”; 

- “Реконструкция и модернизация на съществуваща варилна инсталация с майш-

филтър на “Леденика България 1964” ЕООД, гр. Мездра”; 

- “Промяна на работен проект за рехабилитация и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Търнак и с. Габаре и реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с. Попица и с. Галиче ,общ. Бяла Слатина” 

За годината са изготвени 19 бр. становища за съществуващи обекти, за които няма 

основание за провеждане на процедура по реда на Глава VІ от ЗООС по оценка на 

въздействието върху околната среда и екологична оценка: 

- “Съществуващи рибарници в местност “Кумбов връх” и местност “Рамулов връх”, 

землище с. Попица, общ. Бяла Слатина”; 

- “Пререгистрация на съществуващ обект за аквакултури, язовир “Три кладенци”, 

землище с. Три кладенци, общ. Враца”; 

- “Съществуваща рибовъдна дейност в микроязовир, публична общинска собственост, 

местност “Язовира”, землище с. Враняк, общ. Бяла Слатина.”; 

- “Пререгистрация на 7 бр. съществуващи рибарници в местност “Василовски връх” и 

местност “Кърчовото”, землище гр. Бяла Слатина, обл. Враца”; 

- “Използването на съществуващи каптирани извори “Любчово езеро” и 

“Воденицата”, местност “Искъра”, землище с. Старо село, общ. Мездра.”; 

- “Използването на съществуващ тръбен кладенец в землището на с. Оходен, общ. 

Враца.”; 

- “Използването на съществуващ каптиран извор “Езерото”, землище с. Мраморен, 

общ. Враца.”; 

- “Използването на съществуващи каптирани извори /2 бр./ в землището на с. 

Малорад, общ. Борован.”; 

- “Използването на съществуващи шахтови кладенци /2 бр./ в землището на с. 

Нивянин, общ. Борован.”; 

- “Използването на съществуващи шахтови кладенци /3 бр./ в землището на с. 

Сираково, общ. Борован.”; 

- “Използването на съществуващи шахтови кладенци /3 бр./ в землището на с. 

Манастирище, общ. Хайредин.”; 

- “Използването на каптирани извори “Белчовец 1” и Белчовец 2”, землище с. Девене, 

общ. Враца.”; 

- “Използването на съществуващ тръбен кладенец в местност “Каменчовското”, в 

землището на с. Мраморен, общ. Враца.”; 

- “Използването на съществуващ тръбен кладенец “Белчовец”, в землището на с. 

Девене, общ. Враца.”; 

- “Използването на съществуващ каптиран извор и тръбен кладенец “Стублата”, 

землище с. Ботево, общ. Хайредин.”; 
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- “Използването на каптиран извор “Манчовско езеро”, землище с. Люти дол, общ. 

Мездра.”; 

- “Водовземане от съществуващи тръбни кладенци в района на спортен комплекс 

“Христо Ботев”, гр. Враца”; 

- “Използването на съществуващи тръбни и шахтови кладенци в землището на с. 

Галиче, общ. Бяла Слатина”; 

- “Добив на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – сондаж “С-

10 хг-ПДНГ-Селановци, местност “Долни градини”, землище с. Селановци, общ. 

Оряхово” 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3 и чл. 19, ал.3 от Наредба  №2/08.06.2011г. 

(ДВ бр. 47/21.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване, във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, относно 

изпълнение на условията в действащи разрешителни за заустване са изготвени 7 бр. 

становища за обекти:  

- Издаване на разрешително за ползване на воден обект-река Скът, за заустване на 

отпадъчни води за проектиране на канализационна система на с. Крушовица, общ. Мизия; 

- Продължаване срока на действие на разрешително за ползване на водни обекти-две 

сухи дерета и язовир “Чирен ІІІ” за заустване на отпадъчни води от Подземно газово 

хранилище на “Булгартрансгаз” ЕАД-район Чирен; 

- Продължаване срока на действие на Разрешително за заустване на отпадъчни води 

от обект “Техкерамик – М” ООД, гр. Мездра; 

-  За ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 

експлоатация на канализационна система на гр. Бяла Слатина, обл. Враца; 

- Издаване на разрешително за ползване на река Лева за заустване на отпадъчни води 

за експлоатация на рибарник ЕТ “Байковец-Пенко Недялков”, в местност “Емшин 

върбак”, гр. Враца”; 

- За изменение на Разрешително за ползване на Главен отводнителен канал – ГОК от 

Козлодуйската отводнителна система, за заустване на отпадъчни води от атомната 

електроцентрала (АЕЦ) в гр. Козлодуй, с титуляр на разрешителното “АЕЦ Козлодуй” 

ЕАД, гр. Козлодуй.  

- За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води за експлоатация на млекопреработвателно предприятие на “Нивего” ООД, с. Чирен, 

общ. Враца. 

Съгласувана е Програмата за нерадиационен мониторинг на СП“РАО-Козлодуй“, 

СП“ИЕ-Козлодуй“ и СП“СУРАО 3 и 4 блок“ към Държавно предприятие “Радиоактивни 

отпадъци“. 

Взето е участие в 3 бр. заседания на Експертен съвет по устройство на територията на 

Общините Козлодуй и Враца. 

Във връзка със Заповед на Областния Управител на Област Враца, назначена на 

основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 140, ал. 5, т.1, във връзка с чл. 140, 

ал. 4 от Закона за водите е взето участие в междуведомствена комисия, която извърши оглед 

на участъците от речните корита извън населините места в област Враца, чиято проводимост 

е намалена и се нуждаят от почистване. 

Взето е участие в 5 бр. Държавни приемателни комисии за обекти: “Отводняване на 

квартали 6,8 и 9 в с. Попица, общ. Бяла Слатина”; “Корекция на Медковско дере”, гр. Враца; 

“Използване на остътъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ ”Козлодуй” за 

изграждане на ВЕЦ на Топъл канал -1, етап ІІ-ри ВЕЦ “Козлодуй” на топъл канал 1”; 

“Биологична пречиствателна станция за отпадъчни води от млекопреработвателно 

предприятие “Нивего” ООД, с. Чирен” и “Инсталация за пречистване на течни радиоактивни 

отпадъци” на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй. 

Взето е участие в обучение, проведено в ИАОС за работа с контролния модул на 

Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. 

Във връзка със Световния ден на влажните зони е взето участие в открит урок на тема: 

“Влажните зони – Грижи се за водата” с ученици от начално училище в града. 
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Взето е участие в работна среща между представители на РИОСВ-Враца, БДУВДР-

Плевен и РЛ-Враца с цел обсъждане и предприемане на съвместни действия за установяване 

източника на замърсяване с тетрахлоретилен на ТК “Лалов и Вачев” използван за питейно-

битови нужди. 

Взето е участие в работна среща по проблемите, свързани с опазването на есетровите 

риби: “Прилагане на дейности от националния план за действие за есетровите риби с цел 

подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”. 

Обработени са 32 бр. информационни карти за 2012г. на обектите, контролирани от 

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

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

информационната система за състоянието на отпадъчните води /КИС/” по Наредба 

№1/2011г. на Закона за водите. 

Данните и резултатите от проведения през 2013г. констролен мониторинг на обектите, 

утвърдени със Заповед № РД-936/18.12г. на министъра на околната среда и водите, 

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

замърсители и заустващи във водни обекти са въведени в Информационната система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите. 

По отношение на компонент “води” околната среда в териториалния обхват на РИОСВ-

Враца е в добро екологично състояние. Относно качествения състав на водоприемниците, 

намиращи се на територията, се забелязва тенденция към задържане и подобряване на 

състоянието им. Причина за това е прекратяване на производствената дейност на големите 

инсталации, замърсители на околната среда. Основен източник на замърсяване на 

повърхностните водни тела е заустването на непречистени отпадъчни води от 

канализационните системи на населените места, което е основен проблем в областта на 

опазване на водите на територията на област Враца. 

Степента на канализираност на населените места, особено в по-малките селища, е 

ниска и липсват пречиствателни станции за отпадъчни води в градовете с по-голяма степен 

на изграденост на канализация. Докато водоснабдителната инфраструктура е сравнително 

добре развита и централизираното водоснабдяване обхваща почти 100% от населението, то 

канализационното стопанство, като мрежа и, особено като селищни пречиствателни станции, 

е много слабо развито. 

Решен е проблемът, съществуващ в предходни години, със замърсяване на 

повърхностни и подземни води от дейността на млекопреработващи предприятия в област 

Враца. Същите вече имат изградени и добре работещи пречиствателни сатанции за 

отпадъчни води или заустват в каналицационните системи на населените места. 

През предходната година е пусната в експлоатация още една пречиствателна станция за 

отпадъчни води на млекопреработващото предприятие “Нивего” ООД, с. Чирен, която 

работи в нормален технологичен режим и при осъществения собствен и контролен 

мониторинг е констатирано, че всички изследвани показатели отговарян на индивидуалните 

емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в разрешителното за заустване. Пречиствателната 

станция на другото по-голямо млекопреработващо предприятие “Млечен рай-2” ООД, гр. 

Враца също функционира нормално и няма регистрирани превишения над ИЕО. 

 

2.3.   Почви (Приложение 3) 

Във връзка с осъществяване на контрол по опазване на почвите на територията на 

област Враца през 2013г. са извършени 66 проверки, от които 42 бр. проверки на обекти, 

заложени в плана за контролна дейност (в т.ч. 11 бр. комплексни проверки ) и 24 бр. 

извънредни проверки ( 9 бр. проверки по сигнали  и жалби  за замърсени с торов отпад 

терени, 7 бр. последващ контрол по изпълнение на предписание и 8 бр. на складове за 

съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност чрез участия в комисии съвместно с 

представители на други институции и по писмо с изх. № 05-08-3327/21.05.2013г. на МОСВ). 

При проверките са дадени общо 12 бр. предписания, като 2 бр. са с неизтекъл срок, 3 бр. са с 

постоянен срок, останалите са изпълнени. Заложените проверки в плана за 2013 г. са 

изпълнени на 100%. 
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Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита 

В изпълнение на писмо на МОСВ относно лошото състояние на част от складовете за 

съхранение на негодни пестициди, през месец май са извършени проверки на четири от тях – 

в с. Мраморен и с. Горно Пещене, общ. Враца, с. Пудрия, общ. Криводол и с. Драшан, общ. 

Бяла Слатина. Дадени са предписания за ограничаване достъпа до съхраняваните ПРЗ, които 

са изпълнени. 

През месец октомври, във връзка с осъществяване на  почвен мониторинг ІІІ ниво - 

локални почвени замърсявания, комисия, включваща представители на ОД на МВР-Враца, 

ОУПБЗН-Враца и общините, извърши проверки на всички девет склада за съхранение на 

препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, разположени на 

територията на област Враца, включително на площадка с „Б-Б” кубове разположена на 

РДНО-Оряхово. 

През 2013 г. са извършени повече извънредни проверки в сравнение с 2012 г. на 

складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита 

(ПРЗ). В резултат на контролната дейност и дадените преписания не е установено 

замърсяване и увреждане на почвата. 

 

Оценка на състоянието на почвите, мониторинг 

При извършване на проверки по отношение на замърсяване на почвите с торов отпад се 

забелязва намаляване броя на такива случаи вследствие привеждането на животновъдните 

стопанства съгласно изискванията на законодателството и прилагане на добри земеделски 

практики. 

Проблем представляват все още земеделски стопанства, разположени в регулацията на 

населени места, чиито торохранилища не отговарят на изискванията на законодателството (в 

тази връзка са и подадените жалби). 

През годината са извършени и проверки по отношение реализацията на инвестиционни 

предложения отнасящи се до изграждане на животновъдни ферми и разработване на 

находища на полезни изкопаеми, като тези, които са осъществени, са включени като обекти в 

плана за контролна дейност за настоящата година. 

Извършен  е почвен мониторинг I и II- ниво на четири пункта от Националната система 

за почвен мониторинг разположени на територията на РИОСВ-Враца – пункт № 96 с. 

Комарево, пункт № 97 с.Търнава, пункт № 112 с. Кунино и пункта в с. Главаци (вкисляване). 

Изпитанията са проведени от РЛ-Враца съгласно указанията на Изпълнителната агенция по 

околна среда (ИАОС). Представените до момента резултати показват, че няма превишения 

на индивидуалните емисионни норми. 

 

Рекултивации 

Съгласувани са внесените в МОСВ проекти за:  

- „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Козлодуй” 

- „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина” 

- „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”, 

- „Рекултивация на старо сметище - гр. Мездра” 

Предстои одобрение за финансиране от ПУДООС и реализация на проектите. 

В МОСВ е внесен за съгласуване проект за „Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на 

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра”. 

Взето е участие в осем заседания на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ към Областна 

дирекция „Земеделие” относно промяна предназначението на земеделските земи. 

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение 4) 

 

През изминалата 2013 г. на територията на РИОСВ-Враца са проверявани обекти, 

главно по отношение прилагането на новите изисквания на Закона за управление на 

отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.)(ЗУО). Приоритетно са извършвани проверки на 

площадки за дейности с ОЧЦМ, площадки за разкомплектоване на ИУМПС, производствени 
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обекти, които генерират производствени и/или опасни отпадъци, като и на фирми, на които в 

предходни периоди са съставяни актове и налагани санкции. 

Планът за контролна дейност за отчетната 2013 г. е изпълнен. При планирани 315 бр. 

проверки са извършени 535 бр. проверки /включително и извънредни/ на 401 бр. обекти. 

Спрямо 2012 г. извършените проверки са повече, поради наличието на голям брой 

извънредни проверки, свързани с проверки по жалби, по писма на МОСВ, проверки на 

площадки във връзка с внесени заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци 

по чл. 67 от ЗУО, последващ контрол по дадени предписания и др. 

През изминалата 2013 г. са извършени 197 бр. извънредни проверки на площадки за 

дейности с ОЧЦМ, леярни, общински администрации, населени места във връзка с 

предписания за почистването на замърсени терени, обекти, в които се предлагат за продажба 

гуми - втора употреба и обекти, в които генерират отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти. От извършените извънредни проверки 31 бр. са във връзка с внесени 

заявления за издаване на разрешения по чл. 67 от ЗУО, 8 бр. по писма на МОСВ относно 

проверки на складове за съхранение на ПРЗ с изтекъл срок на годност, 7 бр. на общинските 

администрации във връзка с МОСВ относно системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, 14 бр. проверки във връзка с писмо на МОСВ относно контрол по Наредбата за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти  (ДВ бр.2/2013 г.), 9 бр. проверки във връзка 

с писмо на МОСВ относно проверка на обекти, в които се извършва продажба на гуми - 

втора употреба, 26 бр. по постъпили в РИОСВ – Враца жалби и сигнали, 1 бр. по писмо на 

РПУ „ТП” гр. Мездра и 2 бр. по писмо на РУП - Козлодуй, 95 бр. по контрол на дадени 

предписания, 1 бр. във връзка със замърсяване с отпадъци, 1 бр. по молба на жител на гр. 

Мездра, 1 бр. проверка във връзка със запитване от Министъра на околната среда и водите 

относно реализацията на проект финансиран от ПУДООС и 1 бр. самосезирана проверка във 

връзка с препратен снимков материал от „Римекс” ТВ, относно замърсен с битови отпадъци 

терен. 

Извършени са общо 338 бр. планови проверки, в т. ч. взето участие в 93 бр. комплексни 

проверки и 11 бр. проверки по условия от комплексни разрешителни. 

Съотношението на плановите към извънредните проверки е 63 % на 37 %. 

През 2013 г. са постъпили 31 бр. жалби и сигнали (при 14 бр. за 2012 г.). Извършени са 

проверки по 26 бр. от жалбите във връзка със замърсени терени с отпадъци и торов отпад, 

депониране на земни маси на общински терен без представени документи за съгласие от 

общината, депониране на изкопни земни маси и строителни отпадъци, без да се подравнява 

терена и извършване на дейности по събиране и разкомплектоване на ИУМПС без 

необходимото разрешение за дейности с отпадъци. Шест от сигналите са неоснователни, по 

останалите са дадени предписания за почистване на замърсените терени. Пет жалби са 

изпратени по компетентност до Община Мездра, Община Борован, Община Враца, ОДБХ - 

Враца и Община Роман. 

За отчетната 2013 г. са издадени 112 бр. предписания (при 80 бр. за 2012 г.)  при 

извършените проверки. От дадените предписания 99 бр. са изпълнени (1 бр. дадено през 

м.декември 2012 г.), 8 бр. неизпълнени (едно - дадено през м.септември 2012 г.), за което са 

съставени АУАН, 2 бр. с неизтекъл срок на изпълнение, а 5 бр. са с постоянен срок на 

изпълнение. 

За констатирани нарушения са съставени 13 бр. АУАН на виновните длъжностни лица, 

от които 8 бр. за неизпълнение на дадени предписания, 2 бр. за неспазване разпоредбите на 

чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗУО и 3 бр. относно нерегламентирано извършване на дейности с 

ИУМПС. 

Заверени са 383 бр. отчетни книги за образувани и третирани отпадъци на 119 бр. 

фирми в област Враца (при 57 отчетни книги на 16 фирми за 2012 год.). 

През отчетния период класификация на отпадъците съгласно чл. 8 от Наредба № 3 

направиха 29 бр. фирми от региона, на които  са заверени 207 бр. работни листа (при 14 бр. 

фирми и 163 бр. работни листа за 2012 г.). 

Изготвени са 7 бр. Становища относно Доклади от основно охарактеризиране на 

отпадъци, които са предназначени за обезвреждане чрез депониране. 
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През годината е взето участие в четири семинара по управление на отпадъците,  една 

ДПК и комисии за приемането на 15 бр. реализирани обекта, финансирани от ПУДООС в 

рамките на  националната кампания “За чиста околна среда” на МОСВ. 

 

Битови отпадъци 

През изтеклата година основно внимание бе обърнато на почистване на 

нерегламентирани сметища, закриването и рекултивацията им. В резултат на съвместната 

работа с общините и кметствата от региона, налице са положителни промени при 

третирането на битови и строителни отпадъци и експлоатацията на депата. Закрити и 

рекултивирани са 44 бр. нерегламентирани сметища (при 28 бр. за 2012 г.) с обща площ  117 

дка в 28 населени места от област Враца. Забелязва се подобряване на чистотата в населените 

места от региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, закриване и 

рекултивация на част незаконните сметища, подобряване на организацията по събиране, 

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

замърсявания. 

При извършените проверки с кметовете на общините са дискутирани и теми във  връзка 

с необходимостта за по-бързо  актуализиране на общинските наредби във връзка с новите 

изисквания на ЗУО и въвеждането на разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, 

стъкло, пластмаса и метали от търговските обекти, стопански и административни сгради, 

както и проблемите свързани с депонирането на биоразградимите отпадъци с общия поток от 

битови отпадъци. 

На територията на област Враца все още няма изградени съоръжения за компостиране и 

предварително третиране на битови отпадъци, както и инсталации за оползотворяване на 

строителни отпадъци. През 2014 г. предстои пускането в експлоатация на сепарираща 

инсталация за битови отпадъци на площадката на РДНО – Враца – Мездра. Предстои и 

осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата за населените места над 10 000 жители, към които се отнасят общините 

Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй на територията на област Враца. 

През отчетната 2013 г. са съгласувани от МОСВ 4 бр. проекта за рекултивация на 

закритите общински депа на общините Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра и Оряхово. 

Предстои финансирането им от ПУДООС. Все още не е съгласуван внесеният през 2012 г. в 

МОСВ проект за рекултивация на закритото депо на община Криводол. 

За област Враца са предвидени и изградени две регионални депа за обезвреждане на 

битови отпадъци.  

 Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) - Враца – Мездра – депото се експлоатира 

от м. октомври 2000 г. и е предназначено за събиране на битовите отпадъци от населените 

места на общините Враца и Мездра. Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД, гр. 

Враца. Фирмата притежава комплексно разрешително КР № 5–Н1/2010г., актуализирано с 

Решение № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. През 2013 г. продължава експлоатацията само на 

новоизградената клетка 2.1, която функционира от м. октомври 2012 г. През отчетната 2013 

г. бе изготвен и внесен за съгласуване проект за рекултивация на клетка 1.2. На площадката 

на депото е изградена сепарираща инсталация за битови отпадъци, която предстои да бъде 

пусната през 2014 г. Населението от двете общини Враца и Мездра е 100% обхванато от 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване;  

 Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Оряхово – за общините Оряхово, 

Козлодуй, Бяла Слатина, Хайредин, Мизия и Борован от област Враца и община Кнежа от 

област Плевен. Експлоатацията на депото започна от 20.09.2005 г. и на него се депонират 

битовите отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, 

Козлодуй и фирми от региона. РДНО - Оряхово притежава ново актуализирано комплексно 

разрешително № 249-НО-ИО-А1/2012г., в което е включена площадката на която се 

съхраняват 60 бр. Б-Б куба с негодни за употреба ПРЗ; 

 Община Криводол извозва отпадъците си на РДНО – Монтана. Експлоатацията на депото 

започна от 12.01.2006 г.; 
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 Община Роман /население около 6000 ж./ е разпределена да депонира отпадъците си на 

Регионалното депо за ТБО – Луковит. Тъй като депото в гр. Луковит е още на етап 

инвестиционен проект община Роман все още използва общинското депо в гр. Роман. 

 

Строителни отпадъци 

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

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

генерираните количества строителни отпадъци на депата за битови отпадъци (за 

запръстяване и рекултивиране). Поради липсата на повече депа за строителни отпадъци в 

региона през 2013 г. се наблюдава повишаване на нерегламентираното изхвърляне на земни 

маси и инертни материали на неразрешени места. Във връзка с постъпили сигнали през 2013 

г. са извършени 2 бр. проверки относно депониране на земни маси на общински терен без 

съгласие от общината и депониране на изкопни земни маси и строителни отпадъци без да се 

подравнява терена. 

 

Масово разпространени отпадъци 

Отпадъци от опаковки и полимерни торбички 

В шест от десетте общини на областта има въведени системи за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. Това са общините Враца, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина и 

Оряхово. Доставените цветни контейнера са разположени предимно в общинските центрове, 

общият брой на населението, обхванато от системата за разделно събиране е 120 000, което 

представлява 64% от населението на област Враца. Въпреки провежданите информационни 

кампании от общините за  ползите от разделното събиране, все още количеството на 

битовите отпадъци в цветните контейнери варира от 30% до 40% в зависимост от населеното 

място. 

Резултатите от 2013 г. показват, че системата за разделно събиране не работи 

ефективно. Делът на предадените за рециклиране отпадъци от опаковки е малък, спрямо 

общия поток битови отпадъци. Една от причините за това е недостатъчната информираност и 

образованост на населението по темата. 

През 2013 г. Община Роман прекрати договора си с “Репак” АД, гр. София поради 

получаване на отказ от издаване на разрешение на колективната организация в съответствие 

с изискванията на новия ЗУО.  

Община Козлодуй прекрати договора си с “Ню Рисайкъл Дженерейшън” ЕАД, гр. 

София, тъй като колективната организация няма издадено разрешително съгласно новия 

ЗУО. През 2013 г. общината изпрати писма до четирите организации, притежаващи 

разрешителни с молба за съдействие за организиране на разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на общината, но получи откази от тях. Към момента Община 

Козлодуй е сключила предварителен договор с ”Мултипак – Парк за управление на 

ресурсите” АД, която възнамерява да подаде заявление за издаване на разрешение за 

оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 81 от ЗУО. 

Общините Мизия и Хайредин /с население 5 000 – 6 000 ж./ нямат въведени системи за 

събиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Общините сключиха през 2013 г. 

предварителен договор за сътрудничество с ”Репак” АД, гр. София, но поради получен отказ 

за издаване на разрешение на организацията, договорите са прекратени. Изпратени са писма 

до четирите колективни организации за съдействие за организиране на разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на общината. 

В изпълнение на писмо на МОСВ от страна на инспекцията са извършени проверки на 

място с кметове и еколози от общините, които не са изпратили в срок информация до 

министъра на околната среда и водите за сключените договори за въвеждане на разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, съгласно § 5 от НООО. 

Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от ЗУО през отчетния период са 

проверени 77 бр. обекта, които се явяват производители и вносители на опаковани стоки по 

отношение заплащането на дължимата по чл. 59 от ЗУО продуктова такса. При направените 

проверки са дадени 16 бр. предписания, които са изпълнени в посочения срок (при 80 бр. 
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проверени обекта и 20 бр. предписания за 2012 г.) (проверките и предписанията са включени 

в горепосочения общ брой за отдела). 

На територията, контролирана от РИОСВ - Враца няма производители и вносители, 

изпълняващи задълженията си индивидуално  по Наредбите за масово разпространени 

отпадъци. 

 

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Разделно събиране на НУБА, ИУЕЕО и ИУМПС все още не е организирано в повечето 

общини от региона, тъй като нямат сключени договори с организации по оползотворяване 

или с лица, притежаващи разрешение за тази дейност. За региона само Община Враца, 

община Мездра и Община Роман имат сключени договори за предаване на НУБА, ИУЕЕО и 

ИУМПС. Другите общини нямат сключени договори за предаване на МРО. МРО се събират 

и от фирми притежаващи разрешение за тази дейност.  

Негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се събират и съхраняват от 

фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО и транспортират от фирми притежаващи 

регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО. 

На територията на областта има няколко фирми, които притежават резрешение по чл. 

67 от ЗУО за събиране и съхраняване на акумулаторен скрап (”Косаня” ЕАД, гр. Мизия, 

“Пировски” ООД, гр. Мизия, “Хефти металс” ЕООД, гр. Мездра, “Ровотел Стийл” ООД, 

“ВИН” ООД, “Гео-метал трейд” ЕООД, “Металком инвест” ЕООД, гр. Враца, “Метал транс 

2005” ЕООД, гр. Враца, “Феникс грийн” ЕООД, гр.Козлодуй). При извършените проверки 

през годината е осъществен контрол относно съхранението на НУБА в съответствие с 

изискванията на екологичното законодателство. Констатира се, че НУБА се събират и 

съхраняват в съответствие с екологичното законодателство. Попълвани са съответните 

идентификационни документи за превоз на опасни отпадъци. При направените през годината 

проверки на обектите не са констатирани нарушения. НУБА се предават на “Монбат” АД, гр. 

Монтана и “КЦМ” АД, гр. Пловдив за рециклиране. 

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се събира и 

съхраняват от фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО. В региона площадки за 

събиране на ИУЕЕО притежават: ”Косаня” EАД, гр. Мизия, “Пировски” ООД, гр. Мизия, 

“Хефти металс” ЕООД, гр. Мездра, “Ровотел стийл” ООД, “Метал транс 2005” ЕООД, гр. 

Враца, “Феникс грийн” ЕООД). При извършваните през годината проверки не са установени 

нарушения при събирането и съхранението на ИУЕЕО на проверените обекти. 

 

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

Площадки за събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС имат: “Косаня” 

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

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

Зверино, общ. Мездра, “Металком инвест”, гр. Враца, ЕООД, “Ровотел Стийл” ООД в гр. 

Враца и др. Във връзка с нерегламетирано извършване на дейности по събиране и 

разкомплектоване на ИУМПС без необходимото разрешение по чл. 67 от ЗУО, от физически 

лица на незаконни площадки са извършени 3 бр. извънредни проверки на съответните 

площадки. Констатирани бяха нарушения във връзка с извършване на дейности по събиране, 

съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, извършвани от физически лица от с. Бутан, гр. 

Козлодуй и гр. Бяла Слатина. Съставени са актове и са издадени предписания за 

прекратяване на дейностите и предаване на съответните отпадъци на лицензирани фирми. 

Извършен е последващ контрол на дадените предписания за тяхното изпълнение. 

Извършвани са и съвместни проверки с органите на ОД на МВР – Враца на площадки за 

разкомплектоването на ИУМПС. 

 

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

При извършените извънредните проверки относно контрол по наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти са направени следните констатации:  
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 В проверените обекти се водят отчетни книги за образувани отпадни продукти; 

 На територията на проверените обекти има обособени и обозначени зони, в които са 

поставени съдове за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти; 

 Съдовете за временно съхранение са обозначени с надписи, указващи тяхното 

предназначение; 

 Предоставяни са Договори за предаване на отработени масла с лица и организации, 

притежаващи съответният документ по чл. 35 от ЗУО, както и идентификационни 

документи за предадени количества отработени масла и отпадни нефтопродукти; 

 В случай на констатирани пропуски свързани с изпълнение разпоредбите на „Наредба 

за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти” и ЗУО, на собствениците са давани 

предписания, за изпълнението на  които е осъществен последващ контрол; 

При извършените проверки не е констатирано нерегламентирано изгаряне на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;  

За събиране и транспорт на отработени масла в региона разрешение по чл. 67 от ЗУО 

притежава “Анди” ООД, гр. Враца. Събраните количества се предават на “Лубрика“ ООД, гр. 

Русе за оползотворяване. Инсталация за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти 

притежава фирмата “АСК-БУЛ” ООД, гр. Мездра, притежаваща разрешение за тази дейност. 

 

Излезли от употреба гуми (ИУГ) 

През последното тримесечие на 2013 г. акцент са извънредните проверки по писма на 

МОСВ на обекти относно контрол по Наредбата за отработени масла и отпадъчни 

ефтопродукти  (ДВ бр.2/2013 г.) и на обекти, в които се извършва продажба и смяна на гуми 

втора употреба на МПС, за които са изготвени доклади с направените констатации до 

МОСВ. 

При извършените извънредни проверки на обекти, в които се  извършва монтаж и 

демонтаж на гуми на МПС и се предлагат за продажба гуми втора употреба се констатира, че 

всички проверени обекти има обособени площадки за временно съхранение на излезлите от 

употреба гуми на МПС. ИУГ се предават главно за изгаряне в пещите на “Холсим 

(България)” АД. При проверките в обектите, в които се извършва продажба на гуми втора 

употреба, не бяха предоставени изискуемите документи по чл. 9, ал. 3 от Наредба за 

изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Обн. ДВ бр. 73/2012 г. в сила от 

25.09.2012 г./, за което са дадени предписания за представяне на вътрешно-фирмени 

спецификации за 2013 г., месечни справки-декларации за пуснатите на пазара гуми втора 

употреба и регенерат през 2013 г., както и платежни документи към тях за заплатена 

продуктова такса към ПУДООС.  

След извършените и анализирани проверки и направените констатации се стигна до 

извода, че митническият контрол на Граничните контролно – пропускателните пунктове на 

северната граница на Р България е занижен. Не се предприемат необходимите действия за 

спазване на митническите разпоредби, относно ограничаване вноса  на гуми от МПС втора 

употреба, както и не се разясняват последващите задължения на вносителите на тези 

продукти. За да се достигне максимална ефективност на контрола, с цел оптимално и 

ефикасно спазване на законовата уредба  по отношение на разпространение на гуми втора 

употреба, е необходимо и от страна на митническите органи да се извършва по качествен и 

ефективен контрол. В повечето от проверените обекти липсват митнически документи, от 

които да бъде констатиран произхода на наличните и предлагани гуми втора употреба /внос 

или закупени от фирми от страната/, което е реална предпоставка, затрудняваща 

определянето на размера на дължимата продуктова такса. 

 

Производствени отпадъци 

През изминалата година е извършван текущ и последващ контрол на обектите в 

региона по отношение управление на дейностите с  производствени и опасни отпадъци. 

Повечето фирми, генериращи производствени и опасни отпадъци на територията на РИОСВ 

– Враца имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно 

съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат 
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сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване. При констатирани 

несъответствия с екологичното законодателство са давани предписания, за изпълнението на 

които е извършван последваш контрол. 

Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения в региона се 

предават за транспортиране на лицензирани фирми, съгласно сключени договори. Опасните 

болнични отпадъци се транспортират до съответната инсталация за контролирано 

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

отпадъци.  

Здравните заведения в региона имат сключени договори с фирмите “Евро стандарт” 

ЕООД, гр. Мездра, “Търговска лига – НАЦ”, АД, гр. София, “Медиком” ЕООД, гр. София и 

др. за предаването на болничните отпадъци за транспортиране и обезвреждане. 

В област Враца функционира една пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) в 

гр. Враца. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието към момента не се 

извършва. Количеството на натрупаната изсушена утайка се ползва за запръстяване на 

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

изсушителните полета на ГПСОВ. 

Някои от проблемите, свързани с управлението на производствените и опасни отпадъци 

са: 

- липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци на територията на 

страната;  

- депониране на голяма част от производствените отпадъци на депа за неопасни 

отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на тези депа;  

- липсата на център за обезвреждане на опасни отпадъци на територията на страната; 

 

Съоръжения за третиране на отпадъци 

През годината е извършен контрол на всички инсталации за оползотворяване на 

отпадъци, които са на територията на област Враца. Основните потоци отпадъци, които се 

оползотворяват на територията на РИОСВ – Враца, са отпадъци от метали и пластмаса. 

Лицата, извършващи тези дейности, притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО и/или 

регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.  

Фирмите, преработващи и оползотворяващи отпадъци от черни метали са: “Вега 03” 

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

Враца, “Кастех - БГ” ЕООД, гр. Враца. В производствената дейност на тези дружества се 

използват като суровина отпадъчните метали, които се претопяват в индукционни пещи за 

производството на метални изделия, заготовки и съоръжения, намиращи приложение в 

леката и тежката промишленост. 

Преработка на пластмасови отпадъци в региона се извършва от: “Вария” ООД, гр. 

Роман, “Хидротекс” ЕООД, гр. Мездра, „Акет Пласт” ООД, гр. Бяла Слатина, “Втори юни” 

АД, гр. Враца, “Андонов” ООД, гр. Враца и СД „Тостор – Орловски, Орловска”, гр. Враца.  

В резултат на икономическата криза през 2013 г. една част от дружествата са 

преустановили дейност, а друга част работят със силно намален капацитет или само при 

наличието на поръчки. 

 

Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 

През годината е осъществяван контрол по условията на издадените разрешителни за 

дейности с отпадъци за тяхното съответствие с екологичното законодателство. 

Във връзка с издадените разрешения и регистрационни документи по ЗУО на 

територията на област Враца през годината са извършвани проверки относно състоянието и 

правилната експлоатация на площадки за съхранение на отпадъци и на съоръжения и 

инсталации за предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

При проверките е извършван контрол относно вида и количествата на събираните на 

площадките отпадъци, воденето на отчетност на отпадъците, съответствието на 

извършваните дейности с издаденото разрешително, както и за наличието на всички 

изискуеми документи за тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане. 

При извършените проверки не са констатирани груби нарушения на екологичното 
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законодателство. В сравнение с предходни години се наблюдава намаляване на броя 

оператори, които не спазват условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци.  

При извършените през 2013 г. проверки са констатирани несъответствия на някои от 

площадките по отношение обособяването и обозначаването на зони за разделното 

съхранение на наличните на площадката отпадъци. За констатираните нарушения са дадени 

предписания и е извършен последващ контрол относно тяхното изпълнение. 

Съгласно действащите разпоредби на ЗУО и подзаконовите нормативните актове по 

прилагането му са издадени: 30 бр. разрешения по чл. 67 от ЗУО, 23 бр. изменения на 

разрешения по чл. 67 от ЗУО, 1 бр. решение за отказ от издаване на разрешение по чл. 67 от 

ЗУО, 1 бр. решение за прекратяване на разрешение по чл. 67 от ЗУО, 15 бр. регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО, 12 бр. изменения на регистрационни документи по чл. 78 от 

ЗУО, 1 бр. отказ за изменение на регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 78 

от ЗУО и 1 бр. решение за прекратяване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО (при 

24 разрешителни и 15 регистрационни документа за 2012г.). 

Издадени са 2 бр. решения за прекратяване на процедури по заявления за издаване на 

разрешения за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО. 

 

Контрол по трансграничен превоз на отпадъци: 

На територията, контролирана от РИОСВ – Враца попада ГКПП ферибот Оряхово. 

През изминалата година не са съставяни АУАН за незаконен превоз на отпадъци от ГПУ – 

Козлодуй, в чиято зона на отговорност е ГКПП ферибот Оряхово. Не са постъпвали сигнали 

и не са извършвани проверки от РИОСВ – Враца относно незаконен трансграничен превоз на 

отпадъци на ГКПП ферибот Оряхово през 2013г. 

 

2.5. Защитени територии, защитени зони, и генетично модифицирани организми  

(Приложение 5) 
 

Защитени територии и зони 

Относно контрол на дейността на собственици и ползватели на земи, гори и водни 

площи в защитени територии за 2013 година са извършени четиридесет и седем /47/ 

проверки, от които 46 планови и една извънредна. 

Обходени са следните защитени територии: Р „Врачански карст”, ПП „Врачански 

Балкан”, ЗМ „Калугерски грaд - Тополите”, ЗМ „Гола бара”, ЗМ „Кочумина”, ПЗ „Божите 

мостове”, ПЗ „Понора”, ПЗ „Червеница”, ПЗ „Гълъбарника”, ПЗ „Самуилица I и II”, ПЗ 

„Чуклите”, ПЗ „Ритлите”, ЗМ „Падините”, ЗМ „Речка”, ЗМ „Тепето”, ЗМ „Козлодуй”, ЗМ 

„Китката”, ЗМ „Вола”, ЗМ „Веждата”, ПЗ „Вратцата”, ПЗ „Леденика”, ЗМ „Боров камък”, ПЗ 

„Новата пещера”, ЗМ „Коритата”, ЗМ „Данева могила”, ЗМ „Борованска могила” и ПЗ 

„Говедарника”. Проверките в резерват “Врачански карст”- изключителнa държавна 

собственост са девет /9/, от които 8 са планови. 

Благодарение на извършвания контрол в защитените територии се наблюдава 

тенденция към намаляване на нарушенията. 

При извършването на плановите проверки не са констатирани нарушения във връзка 

със спазването на режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за 

обявяване на защитените територии и Закона за защитените територии. 

Във връзка с подаден по телефона сигнал в РИОСВ-Враца за извършване на 

бракониерска дейност в резерват “Врачански карст” над психо-диспансера в посока „Скакля” 

е извършена проверка. При направен обход по маршрута от психо-диспансера в посока 

„Скакля” е установено нерегламентирано събиране на единични сухи дървета, което е в 

нарушение на чл. 17(1) от Закона за защитените територии и Заповедта за обявяване на 

резервата. На нарушителя е съставен акт. 

Важно значение за опазване на биоразнообразието в зоните по Натура 2000 освен 

превантивния контрол има и последващия контрол. 

В тази връзка са извършени контролни проверки на територията на 11 защитени зони 

от Натура 2000: BG0000166 „Врачански Балкан”,  BG0000593 „Билерниците”, BG0001014 

„Карлуково”, BG0001042 „Искърски пролом-Ржана”, BG0000334 „Остров”, BG0000374 

„Бебреш” и BG0000614 „Река Огоста” и BG0000487 „Божите мостове”за опазване на 
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природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002053 „Врачански Балкан”, 

BG0000332 „Карлуковски карст” и BG0002009  „Златията” за опазване на дивите птици, 

както и проверки на  инвестиционни предложения /ИП/ попадащи на територията на 

защитени зони, на основание чл. 32 от Наредбата за ОС. Не са констатирани нарушения. 

Основен акцент на извършената през годината контролна дейност е проверка относно 

спазването на режимите и забраните, определени със заповедите за обвяване на защитени 

зони, както и на поставените в решенията на инспекцията условия за реализация на 

инвестиционните предложения. Не са констатирани нарушения.  

Като положителен ефект, в резултат на превантивния и последваш контрол на 

заявените планове, програми, проекти и инвестиционни предложения през изминалата 

година, както и за предходните години, може да се отчете фактът, че при извършените 

проверки не е установено реализиране на дейности в границите на защитените зони, без 

издадено разрешение от страна на инспекцията. Не е установено и неспазване на поставените 

в решенията на инспекцията условия. 

 

Биологично разнообразие 

По отношение опазване на биологичното разнообразие през 2013г. във връзка с 

осъществяване на превантивен, текущ и последваш контрол са извършени 73 бр. проверки на 

обекти, от които 56 бр. планови и 17 бр. извънредни. Извършените проверки са по спазване 

изкискванията на Закона за биологичното разнообразие, и наредбите към него и Закона за 

защита на животните. Извънредните проверки са във връзка със сигнали за заболели вековни 

дървета, защитени видове птици, открити в безпомощно състояние, последваш контрол по 

изпълнение на предписания, контрол по спазване условията на разрешителни и размножени 

видове от приложение В на Регламент 338/97ЕС. Направени са 2 предписания. 

Проверени са 20 пункта за изкупуване на охлюви, заложени в Плана за контролната 

дейност, при които не е установено изкупуване на маломерни охлюви и са оборудвани 

съгласно изискванията. Броят на пунктовете е сравнително постоянен през последните 

години. В законоустановения срок до 1 май са приети уведомленията на 7 физически и 

юридически лица за разкриването на 32 пункта за изкупуване на охлюви на територията на 

областта. Голяма част от пунктовете - 12 броя са открити на територията на община Мездра, 

следвана от община Криводол - 5 пункта; Роман, Хайредин и Бяла Слатина с по 3 пункта; 

Враца и Оряхово и с по 2 пункта; Мизия и Козлодуй с по 1 пункт. В сравнение с предходната 

година е намаляло количеството на изкупените охлюви. Фирмите и лицата занимаващи се с 

изкупуване, изпълниха заявените количества и преустановиха дейност през първите седмици 

на периода за изкупуване. 

Във връзка с актуализиране регистъра на вековните и забележителни дървета са 

извършени 30 проверки на състоянието, наличие на природозащитен знак и засечени GPS 

координати. 

Извършена е проверка, съвместно с Лесозащитна станция – София, по сигнал за 

заболяло вековно дърво в регулацията на гр. Враца. Предписани са конкретни мерки за 

неговото възстановяване и е уведомена Община Враца. 

Извършен е контрол по Закона за биологичното разнообразие на 6 зоомагазина, 

работещи на територията на гр. Враца и гр. Козлодуй. На един от зоомагазините е направено 

предписание за представяне на регистрационната карта на изложена боа. Предписанието е 

изпълнено в срок и е внесено заявление за пререгистрация. 

Извършени са 4 проверки във връзка с контрол по Разрешително No485/27.12.2012г. и 

Разрешително № 535/09.08.2013г. на МОСВ, издадени на екип на “ЧЕЗ Разпределение 

България”АД за организиране на преместването на 14 бр. щъркелови гнезда, намиращи се на 

стълбове ниско напрежение на територията на област Враца. 

Две извънредните проверки са във връзка с подадени заявления за регистрация на 

папагали - видове, включени в Регламент ЕО №338/97. Една проверка е по сигнал на 

граждани за отглеждане на екзотични животни. Направено е едно предписание за 

регистрация по закона за Защита на животните на отглежданите екземпляри. 

Положителна тенденция е намаляване броя на постъпилите сигнали и донесените в 

РИОСВ – Враца птици от защитени видове, които са ранени или намерени в безпомощно 

състояние. Намалява и боря на птиците, чиито наранявания са причинени от бракониерска 
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дейност. Извършени са 7 проверки по сигнали, касаещи защитени животински видове, в 

резултат, на които голяма част от птиците са изпратени в Спасителен център за диви 

животни “Зелени Балкани – Стара Загора”. Други, по преценка на експерта или след 

направен преглед при ветеринар, са освободени в подходящо местообитание. 

 

Мониторинг на биологичното разнообразие 

За да се регистрира състоянието и установят измененията в биологичното разнообразие 

и във връзка с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие РИОСВ – 

Враца изпълнява мониторингови дейности на птици и прилепи в подземни местообитания и 

взима участие в масирания мониторинг на кафява мечка. 

В сравнение с предходната година през 2013г. беше регистрирано значително 

увеличение на броя на зимуващите водолюбиви птици в района на водоемите подлежащи на 

мониторинг от РИОСВ-Враца. През януари експерти от РИОСВ – Враца, съвместно с 

представители на Българска орнитологична централа и Българско дружество за защита на 

птиците, взеха участие в 37-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. 

Експертите извършиха наблюдение на яз.”Дъбника”, гр.Враца, яз.”Еница”, с.Еница, р.Искър 

в участъка от с.Люти брод, общ.Мездра до с.Чомаковци, общ. Червен бряг и р.Дунав в 

участъка от с. Станево, общ. Лом до с.Долни Вадин, общ. Оряхово. Най–голямо струпване на 

птици бе наблюдавано на язовир ”Дъбника”, където бяха преброени над 1000 екземпляра 

водолюбиви птици от 7 вида, сред които голям корморан, сива чапла, зеленоглави патици, 

лиски, ням лебед и др. В обхождания маршрут се следеше и за нарушения по лова. Не бяха 

констатирани нарушения. 

Продължава тенденцията към значително намаление броя на отчетените екземпляри 

прилепи и през 2013г. Във връзка с работата по мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е 

извършен мониторинг на прилепи в подземни местообитания в пещерата “Кална мътница”, 

обект определен за мониторинг на територията на РИОСВ – Враца. Мониторингът в 

пещерата се провежда за седма поредна година през декември, като при последното 

преброяване е отчетено струпване на прилепи от 82 екземпляра от три вида. За сравнение 

през предходната 2012 година са наблюдавани 2414 екземпляра от четири вида. 

Наблюдаваното намаление може да се дължи на по-високите от обичайните за сезона 

температури. 

Експерти от инспекцията участваха в извънредния масиран мониторинг на кафява 

мечка в Рила. 

 

Лечебни растения 

През 2013г. във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последваш контрол по 

Закона за лечебните растения и наредбите към него са извършени 45 бр. проверки на обекти, 

от които 36 бр. планови и 7 бр. извънредни. Съставени са 4 АУАН и са дадени 4 

предписания. Извършен е последваш контрол на 4 от обектите и 2 проверки по сигнали на 

граждани. 

Запазва се тенденцията към подобрение в работата на пунктовете по отношение на 

наличие на позволителни за изкупуваните билки, както и редовно водене на книгата за 

изкупени, реализирани и налични количества билки. Наблюдава се окрупняване дейността на 

пунктовете, за да могат да спазят изискванията за извършване на изкупуването и увеличаване 

броя на временните пунктове. През годината са проверени всички билкозаготвители, подали 

уведомления в РИОСВ – Враца за организирането на пунктове за изкупуване и заложените в 

Плана за контролната дейност. При извършените проверки са съставени 2 акта за изкупуване 

на бял равнец без позволително, едно предписание за представяне на позволително за 

изкупуване на цвят и лист липа и едно за внасяне на ново уведомление в РИОСВ – Враца, 

след настъпила промяна в данните на фирмата. След получен сигнал за нерегламентирано 

изкупуване на цвят липа е съставен един акт за извършване на дейност без подадено 

уведомление в РИОСВ – Враца за организиран билкозаготвителен пункт. След друг сигнал 

на граждани е съставен един акт за изкупуване на зелена шипка и са направени две 

предписания. Относно контрол по издадени позволителни за ползване на лечебни растения 

от естествени находища са извършени 13 проверки на общини и Държавни горски 
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стопанства. Извършени са четири съвместни проверки с представители на ОДБХ – Враца 

върху дейността на билкозаготвители. 

 

Генетично модифицирани организми 

Съгласно утвърдена от министъра на околната среда и водите “Годишна програма за 

провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в 

контролирани условия и освобождаването им в околна среда” са извършени две контролни 

проверки. Взети са общо пет проби от рапица и царевица за анализ за генетични маркери от 

опитни полета на БАБХ в с. Селановци и ИАСАС в гр. Враца. Пробонабирането е извършено 

съвместно с експерти от ГМО лабораторията към отдел ЛБМ на ИАОС. В изследваните 

проби не е открито наличието на генетично модифицирана ДНК. Изготвен е подробен 

доклад от извършените проверки. 

 

 

2.6.   Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение 6) 
 

ОВОС и ЕО 

Превантивната дейност включва контрол на подадена информация от възложители и на 

условията поставени в издадените решения от компетентния орган за съответното 

инвестиционно предложение, план, програма. 

 

Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС 

За отчетния период са извършени 9 бр. контролни проверки на условията и мерките 

заложени в Решения по ОВОС издадени от МОСВ:  

 Решение по ОВОС № 14-7/2006г. на МОСВ за инвестиционно предложение: 

“Хранилище за сухо съхраняване на отработеното ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй”, 

възложител: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, обл. Враца.  

 Решение по ОВОС № 1-1/2005г. на МОСВ за инвестиционно предложение/ИП/: 

“Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 МВЕЦ в руслото 

на реката на територията на Община Своге и Община Мездра – инвеститор: “ВЕЦ Своге” 

АД, гр.София. 

 Решение по ОВОС № 16-9/2008г. на МОСВ за ИП «Ремонт и преустройство на 

съществуващ почивен дом «Леденика» и построяване на планински вилни къщи», землище с. 

Згориград, общ. Враца, с възложител: «Томеком» ЕООД, гр. София.   

 Решение по ОВОС № 16-7/2011г. на МОСВ за ИП «Модернизация на първокласен път 

І-1 /Е-79/ участък «Мездра-Ботевград» от км 161+367 до км 194+122» по розов вариант, с 

възложител: Агенция «Пътна инфраструктура», гр.София.  

 Решение по ОВОС № 21-9/2011г. на МОСВ за ИП «Изграждане на Национално 

хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци 

/НХРАО/», в землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, на площадка «Радиана», с възложител: 

«Държавно предприятие «Радиоактивни отпадъци» гр. София.  

 Решение по ОВОС № 19-8/2011г. на МОСВ за ИП «Добив на скално облицовъчни 

материали от находище «Врачански варовик», в землищата на с. Кунино, общ. Роман, обл.  

Враца и с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен, по Алтернатива ІІ- редуциране на 

концесионната площ със 104,816 дка /намаляване на концесионната площ до 299,434 дка/, с 

възложител: «Садас» ООД, гр. София.  

 Решение по ОВОС № 7-4/2010г. на МОСВ за инвестиционно предложение: 

“Разработване на кариера за добив на сколнооблицовъчни материали-варовици от находище 

“Дионисо” - участък втори”, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с 

възложител: “Дионисомарбле” ЕООД, гр. София. 

 Решение по ОВОС № 1-1/2012г. на МОСВ за инвестиционно предложение: 

«Модернизация на железопътната линия Видин - София», касаещо конкретно територията 

контролирана от РИОСВ – Враца - общини Враца, Мездра, Криводол и Роман, с възложител: 

ДП «Национална компания железопътна инфраструктура» и Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 
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 Решение по ОВОС № 10-4/2012г. на МОСВ за инвестиционно предложение: 

«Разработка и усвояване на газокондензатно находище «Койнаре», в блок «А-Ловеч», 

включващо четири участъка: «Борован», «Враняк», «Девенци» и «Садовец», касаещо 

конкретно територията контролирана от РИОСВ-Враца - общини Бяла Слатина и Борован, с 

възложител: «Дайрект Петролеум България» ЕООД. 

Отчет от проверките по издадените Решения по ОВОС от МОСВ се изпраща на 

министерството всяко полугодие, съгласно Заповед  на Министъра на околната среда и 

водите. 

Извършени са 4 бр. контролни проверки на условията и мерките заложени в Решение 

по ОВОС издадено от Директора на  РИОСВ Враца:  

 Решение по ОВОС № ВР-1-1/2011г. на РИОСВ - Враца за ИП “Реконструкция и 

модернизация на шест броя птицевъдни халета на ферма “Козлодуй”, община Козлодуй, 

област Враца, намираща се в поземлен имот № 37798.511.7, местност “Мерите”, землище гр. 

Козлодуй, възложител “Яйца и птици” АД, гр. Мизия.  

 Решение по ОВОС № ВР-2-2/2009г. на РИОСВ - Враца за ИП “Изграждане на 

ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 бр. вятърни генератори - на площадка “Б”, в 

землищата на гр. Оряхово и с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: “Калин 

Еко Строй” ЕООД, гр. Плевен.  

 Решение по ОВОС № ВР-2-2/2011г. на РИОСВ - Враца за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на ветроенергиен парк “Веслец” - 55 бр. вятърни генератори с обща мощност 

150 МW и 2 бр. подстанции”, в землищата на с. Камено поле, общ. Роман и с. Горна 

Бешовица и с. Цаконица, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: “ВАЕИ Енерджи” ЕООД, 

гр.Сливен.  

 Решение по ОВОС № ВР-1-1/2009г. на РИОСВ - Враца за ИП „Изграждане на МВЕЦ 

„Караш” - руслов тип на р. Малък Искър”, с възложител: „Биолика Енерджи” ЕООД, 

гр.София. 

При извършените проверки не са констатирани нарушения по изпълнение на условията 

и мерките заложени в издадените Решения по ОВОС. 

 

Проверки по чл. 99, ал. 8 от ЗООС 

За периода не са извършвани извънредни проверки във връзка с разпоредбите на чл. 99, 

ал. 8 от Закона за опазване на околната среда. 

 

Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС 

Извършени са контролни проверки на 8 бр. инвестиционни предложения с Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС издадени от директора на РИОСВ- 

Враца, касаещи: 

 Решение № ВР-28-ПР/2011г., за ИП „Изграждане на нов експлоатационен сондаж Е-72 

и шлейф”, местоположение: в поземлен имот № 028063, находящ се в м. ”Росеньо”, землище 

с. Чирен, на шлейф към него: землище с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: 

„Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София. 

 Решение № ВР-29-ПР/2011г., за ИП „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС по 

ПГХ „Чирен” до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”, местоположение: по I-ви вариант за трасе - 

газопровода преминава през землищата на с. Чирен, с. Девене, с. Три кладенци – община 

Враца; с. Осен – община Криводол; с. Малорад – община Борован; с. Рогозен, с. 

Манастирище, с. Бързина, с. Хайредин – община Хайредин; с. Софрониево – община Мизия; 

с. Крива бара, с. Бутан, с. Гложене, с. Хърлец – община Козлодуй; гр. Мизия – община 

Мизия, гр. Оряхово, с дължина: 62871м, с възложител: „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София. 

 Решение № ВР-62-ПР/2008г., за ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 5 MW”, местоположение: поземлен имот № 000012, м. „Могилата”, землище с. 

Баурене, общ. Криводол, обл. Враца, с възложител: „НЕС Консултинг 09” ООД.  

 Решение № ВР-25-ПР/2012г., за ИП: „Разработване на находище за скално-

облицовъчни материали в площ „Требежа”, местоположение: м. ”Требежа”, землище с. 

Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Булстоун” ЕООД, гр. Враца.  
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 Решение № ВР-22-ПР/2011г., за ИП: „Изграждане на предприятие за консервиране на 

първично преработена риба на територията на с. Хайредин”, местоположение: УПИ I, кв. 36, 

с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с възложител: “Интерфиш-Хайредин” ООД. 

 Решение № ВР-17-ПР/2012г., за ИП: „Изграждане на предприятие за преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци чрез преустройство на съществуваща сграда и 

пристройка”, местоположение: имот № 964023, парцел 23, масив 964, м. ”Дърварски път”, 

землище с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Завод за детски храни” 

ООД, с. Селановци. 

 Решение № ВР-28-ПР/2010г., за ИП: „Концесия за добив на скално облицовъчни 

материали – блокове от варовик в находище „Голия връх”, обща концесионна площ 202 дка – 

20.2ха”, местоположение: в землището на с. Върбешница и на с. Горна Кремена, общ. 

Мездра, обл. Враца, с възложител: “Алекс – Ко - АГК” ЕООД, гр. София. 

 Решение № ВР-03-ПР/2008г., за ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с 

мощност до 3 мегавата”, местоположение: в поземлени имоти № 304070 и № 304071, 

местност „Вельова кошара”, землище на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл.Враца, с 

възложител: Черньо Ганчев Ганчев, гр. София 

 

Проверки по чл. 93, ал.7 от ЗООС 

Извършена е една извънредна проверка по документи, имайки предвид разпоредбите на 

чл. 93, ал.7 от Закона за опазване на околната среда за издадените от Директора на РИОСВ – 

Враца Решение № ВР-19-ПР/2006г. от 04.09.2006г. и Решение №14-ОС/2010г. от 23.12.2010г. 

за обект „Изграждане на МВЕЦ „Надежда”, в землището на с. Зверино, с. Оселна и с. Зли 

дол, общ. Мездра, обл. Враца, във връзка с внесено искане на възложител за потвърждаване 

действието на издадените от директора на РИОСВ - Враца Решения. 

 

Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО 

От инспекцията има издадено 1 бр. Становище по ЕО, което е обжалвано пред МОСВ. 

Становището е отменено  и върнато за преразглеждане. Към момента процедурата не е 

приключила. 

Във връзка с горепосоченото от инспекцията не е извършван контрол на Становища по 

ЕО. 

 

Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в решения по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО 

Извършени са 11 броя проверки във връзка с издадени Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО издадени от директора на РИОСВ- Враца, относно 

фотоволтаични инсталации намиращи се в имоти с начин на трайно предназначение 

земеделска земя на по-големи площи и с по-голяма мощност. 

При извършените проверки не са констатирани нарушения по изпълнение на условията  

заложени в издадените Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС/ЕО. 

По-голяма част от предвидените за проверка обекти не са започнали дейности по 

изграждането им. 

Извършена е една извънредна проверка – по документи и на място във връзка с 

постъпило в инспекцията писмо от МОСВ с изх. № С-106/01.10.2013г., относно сигнал за 

свидетелства за застрашаване на биоразнообразието по р. Искър при МВЕЦ “Зверино”. 

Съставен е констативен протокол и е изпратен отговор до министреството – констатацията 

от проведената проверка е, че сигналът е неоснователен. 

 

Комплексни разрешителни (КР) 

На територията на РИОСВ-Враца за 2013 г. има 12 инсталации попадащи в една или 

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

о
 р

ед
 

Наименование на оператора 

 

Наименование на инсталацията и 

съоръжението 

 

№ на Комплексно 

разрешително 

1 2 3 4  

 1  „Екопроект” ООД, гр.Враца Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Враца и Мездра (т. 5.4 

от Приложение № 4 на ЗООС) 

5-Н1/2010 г. 

Актуализирано с решение  

№5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. 

2 „Стройкерамика”АД, 

гр.Мездра - цех Мездра 

Инсталация за производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

70/2005г 

 

3 „Стройкерамика”АД, 

гр.Мездра - цех Враца 

Инсталация за производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

71/2005г 

 

4 „Холсим (България)”АД, 

с.Бели извор 

Инсталация за производство на 

циментов клинкер (т. 3.1 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

75-Н1/ 2009 г. 

Актуализирано с решение  

№75-Н1-И0-А1/2012г. 
5 „Метизи”АД, гр.Роман Инсталация за производство на 

стоманени телове, стоманени въжета, 

арматурни снопове, пирони, сита и 

сапани, включваща:  

- Повърхностна обработка на 

метали чрез химични процеси (т. 2.6 

от Приложение № 4 на ЗООС) 

- Обработване на черни метали в 

2 Агрегата за горещо поцинковане на 

телове и полуфабрикат (т. 2.3 (в) от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

78/2005 г. 

Актуализирано с решение  

№78/-Н0-И0-А1/2011г. 

 

6 ,,Вратица-Враца” АД, гр. 

Враца 

 

Инсталация за предварителна 

обработка и багрене на текстил, 

включваща дейностите: 

 предварителна обработка и 

багрене на текстил, включваща 

дейностите: 

- изваряване; 

- химическо избелване, 

 багрене, включващо: 

- багрене на текстил; 

- печатене на текстил с 

пигментни багрила 

(т. 6.2 от Приложение № 4 на ЗООС) 

135/ 2006г. Актуализирано 

с решение  

№135-Н0-И0-А1/2013г. 

7 „Завод за хартия”АД, 

гр.Мизия 

Инсталация за производство на хартия 

(т. 6.1. (б) от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

227-Н0/ 2008г. 

8 Община Оряхово 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Оряхово, Вълчедръм, 

Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла 

Слатина, Борован, Кнежа (т. 5.4 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

249-Н0/ 2008г. 

Актуализирано с решение  

№249-Н0-И0-А1/2012г. 

9 „СВ Феникс” ЕООД, 

гр.Криводол 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици с повече от 40 000 места  

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

256-Н0/ 2008г. 

10 „Яйца и птици”АД, 

гр.Мизия, площадка Мизия 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици, включваща:  

  - 4 броя халета с № 1-4 за отглеждане 

на стокови носачки на скаров под 

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

за клетъчно отглеждане на стокови 

носачки 

258-Н0/ 2008г. 
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(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 
11 „Яйца и птици”АД, 

гр.Мизия, площадка 

Козлодуй 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици, включваща:  

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

клетъчно отглеждане на стокови 

носачки 

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

259-Н0/ 2008г. 

Актуализирано с решение  

№259-Н1-И0-А1/2013г. 

12 „Агростил – 2003”ЕООД, 

гр.Бяла Слатина 

Инсталация за трансестерификация на 

растителни масла и превръщането им в 

биодизел 

- Инсталация за производство на 

сурово, нерафинирано растително 

масло 

- Инсталация за рафиниране на 

нерафинирано масло, получено от 

пресов цех 

- Парова централа 

- Ремонтна работилница  

(т. 4.1 “б” от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

320-Н0/ 2008г. Отменено с 

решение №320-Н0-И0-А0-

О/2013г. 

 

През 2013 година са актуализирани три Комплексни разрешителни (КР):  

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

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

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

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

Изваждане от обхвата на Комплексно разрешително на Инсталация за производство на 

топлинна енергия и смяна на оператора. 

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

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

нормативна уредба по околна среда. 

КР №259-Н0/2008г. с оператор „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй – във 

връзка с корекция на Условие 9.2.2 (Таблица 9.1.2) от КР поради допусната техническа 

грешка от оператора и поради необходимостта от съобразяване на условията на КР с 

изискванията на нормативни и административни актове, влезли в сила или променени след 

издаване на разрешителното. 

Отменено е с Решение №320-Н0-И0-А0-О/2013г. на ИАОС комплексно разрешително 

№320-Н0/2008г. на „Агростил – 2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина за „Инсталация за 

трансестерификация на растителни масла и превръщането им в биодизел”, поради 

окончателно прекратяване на дейността. 

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

комплексни разрешителни (КР) през 2013 г. са извършени 24 бр. проверки на инсталации с 

издадени КР, от които 12 бр. планирани, с което Планът за проверки на обекти с КР е 

изпълнен на 100%. (През 2012г. са осъществени също 12 бр. планови проверки). Проверките 

са извършени съвместно с представители на Басейнова дирекция за управление на водите - 

Дунавски район -  град Плевен. За извършените проверки своевременно са изготвени 

доклади, които са качени на интернет страницата на РИОСВ-Враца.  

На основание чл.155 от Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002г.) и 

направените при проверките констатации са издадени общо 13 предписания. Изпълнени са 

12 предписания, едно е със срок на изпълнение през 2013г. 

Извършени са 12 бр. извънредни проверки на оператори с издадени Комплексни 

разрешителни от които: 

 - 8 бр.  по контрол на дадени предписания на: Регионално депо за неопасни отпадъци на 

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

неопасни отпадъци, с оператор община Оряхово, “Инсталация за отглеждане на птици 
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(стокови носачки), включваща 6 броя халета” - площадка гр. Козлодуй с оператор “Яйца и 

птици” АД, гр. Мизия, „Вратица-Враца” АД, гр. Враца и „Метизи” АД, гр. Роман. 

Предписанията са изпълнени в срок; 

 - 3 бр. във връзка със спиране на дейност и отменяне на КР №320/2008г. на “Агростил – 

2003” ООД, гр. Бяла Слатина. 

 - 1 бр. във връзка с процедура по преразглеждане на КР на Регионално депо за неопасни 

отпадъци на общините Враца и Мездра с оператор “Екопроект” ООД. 

През периода е взето участие в две заседания на Експертния екологичен съвет на 

ИАОС във връзка с преразглеждане на КР №5-Н1/2010г. на ,,Екопроект” ООД, гр. Враца и 

КР №259-Н1/2012г. на “Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй. 

Изготвени са становища по изменение на КР на ”Регионално депо за не опасни 

отпадъци за общините Враца и Мездра” и КР на “Инсталация за отглеждане на птици 

(стокови носачки), включваща 6 броя халета” - площадка гр. Козлодуй. 

Операторите на инсталации са задължени да изготвят и публикуват Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, след изтичане 

на всяка календарна година до 31 март на следващата година. Всички оператори са 

представили в срок и съгласно изискванията Годишни доклади по околна среда за 2012 г. 

Операторите са докладвали данни за емисии от техните инсталации за 2012г. в 

интегрираната информационна система за докладване на Европейската комисия, съгласно 

изискванията на Регламент №166/2006 г. за създаването на Европейски регистър за 

изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ). В срок са докладвали и операторите, за които 

не е необходимо издаване на КР,  но имат задължение за докладване по ЕРИПЗ. 

 

СЕВЕЗО (обекти с висок и с нисък рисков потенциал) 

 “АЕЦ Козлодуй” EАД  - висок рисков потенциал – няма констатирани нарушения при 

извършената проверка. 

 „Булгартранзгаз” ЕАД -“Подземно газово хранилище “Чирен”   - висок рисков 

потенциал няма констатирани нарушения при извършената проверка. 

 “Никас” ООД – Производствено складов комплекс с. Лиляче - Инсталацията за 

производство на амонити не е въведена в екплоатация. Няма промяна в количествата на 

съхраняваните опасни химични вещества, както и в изискванията за експлоатационна 

безопасност на складовете за съхранение на взривни вещества. Няма констатирани 

нарушения в изпълнение на условията на разрешителното. 

 „Камибо” ООД ТП Хименерго - Предприятието не извършва производствена дейност 

от 04.12.2005г. Поддържа се ограничен брой служители, с цел поддръжка и мониторинг на 

неработещите съоръжения в дружеството. Газоснабдяване и водоснабдяването са спрени и 

пломбирани. В изпълнение на предписание, дадено с протокол №1/2011г., дружеството е 

направило собствена оценка на състоянието на склада за въглероден дисулфид (дата на 

изготвяне – 19.09.2011г.). В заключение на оценката се твърди, че използваната част от 

склада е в добро техническо състояние, което е предпоставка за използването му в 

следващите пет години, с необходимата поддръжка. 

 „Нафтекс Петрол” ЕООД – Петролна база Враца, нисък рисков потенциал потенциал – 

няма констатирани нарушения при извършената проверка. 

 

В следствие на осъществения контрол на операторите с издадени разрешителни по чл. 

104 от ЗООС се установи, че: 

- Фирмите са идентифицирали възможните аварийни ситуации при работата и 

съхранението на опасните химични вещества. 

- Операторите са въвели ефективна система за управление на мерките за безопасност; 

- Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на аварии. 

-  През отчетния период на територията на област Враца няма регистрирани  случаи на 

големи аварии с опасни вещества.  

- Планът за контролна дейност по управление на риска и опасни химични вещества през 

2013 г. е изпълнен. 
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Химикали 

- Регламент ЕО №1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

- Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси (CLP) 

- Регламент № 684/2004 относно детергентите 

- Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

- Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси 

 

Цел на прилагането на законодателството в областта на опасните химични вещества и 

управление на риска е намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и 

околната среда в следствие на използването, производството, вноса и износа на опасни 

химикали. 

В рамките на годишния план за контролна дейност през 2013 г. на РИОСВ – Враца са 

предвидени общо 33 бр. проверки на 30 бр. обекта по прилагането на законодателството в 

областта на химикалите и 5 бр. обекта (5 проверки)  с издадени разрешителни по чл. 104 от 

ЗООС. Извършени са шест броя проверки по график на МВР – Враца на складове за взривни 

материали и средства за взривяване за граждански цели. 

На територията на РИОСВ - Враца не е констатирано употреба на вещества, 

предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) от Приложение XIV на Регламент REACH. 

На територията на РИОСВ - Враца няма производители на детергенти, съдържащи 

повърхностно активни вещества. 

Не е констатирано неспазване на задължението на производители и вносители за 

извършване на нотификация на химични вещества в Европейска агенция по химикали. 

Нотификацията на класификацията и етикетирането са извършени на база аналитични 

изпитвания в съответствие с информационните изисквания в част 2 на приложение VI на 

REACH. С приемането на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси от юни 2011г. се наблюдава засилен стремеж на операторите за спазване 

условията за съхранение на химичните вещества и смеси.  Складовете за химикали се 

преустройват, където е необходимо, съгласно критериите за съвместимост на Наредба за 

реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и изготвените оценки на 

безопасно съхранение от страна на индустрията. Направени са оценки на безопасността на 

съхранение (съгласно чл. 9 от Наредбата). 

Резултатите през 2013г. са значително подобряване качеството на информационните 

листове за безопасност, прозтичащи главно от вече направени регистрации по REACH 

(наличие на разширени информационни листове за безопасност – обикновено изготвени от 

водещият регистрант и предоставени на членовете на съвмество подаване на данни). 

Информацията по веригата на доставки на този етап е непълна. 

 

Извънредни проверки и дейности извън плана за 2013г.: 

Взето е участие в комисия по унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност, 

съдържащи наркотични вещества и прекурсори, собственост на "Милве" АД, с. Търнак. 

Лекарствата са унищожени в инсинератор на ПУДООС. 

Извършени са извънредни проверки на потребители по веригата на опасни химични 

вещества и смеси в изпълнение на трети европейски координиран проект REACH-EN-

FORCE-3 за контрол на регистрациите по Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH. 

Извършена е извънредна проверка по сигнал на тел. 112 за намерено вещество с 

неизвестен състав в района на ж.п. гара Мездра. Сигналът е неоснователен. 

По сигнал на ДАНС - Враца е извършена проверка на "Вратица Враца" АД за наличие 

на диарсенов триоксид, собственост на ОМК "Холдинг" АД, гр. Враца. Веществото е 

предадено с протокол на "Вратица Враца" АД и употребено за лабораторни цели. 

 

ЗОПОЕЩ 

През 2013г. са проверени 36 бр. обекти, с което Плана за дейности за 2013г. е изпълнен 

на 100%.  Проверявани са предимно обекти, на които не е извършвана проверка в 
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предходната година, поради което и броя на проверките е по-малък. През 2012г. са 

проверени 56 бр. обекти. 

Общата констатация от направените проверки е, че операторите изпълняват 

задълженията си по ЗОПОЕЩ – подали са информация за включване в публичния регистър 

на операторите, извършващи дейности по приложение №1 от Закона, имат изготвена 

собствена оценка съгласно Наредба №1, въз основа на оценката са планирали мерки за 

недопускане на заплаха от ЕЩ, предвидили са дневници за поддържане на информация 

съгласно приложение №3 от Наредба №1. Където са установени пропуски са дадени 

предписания (общо 11 предписания за 2013г.). С цел последващ контрол по изпълнение на 

дадените предписания са извършени 8 бр. извънредни проверки. Изпълнени са 9 бр. 

предписания, 2 бр. са с неизтекъл срок на изпълнение. 

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

от щети и на причинени такива, поради което инспекцията няма издадени заповеди за 

прилагането на превантивни и оздравителни мерки в предвидените от Закона случаи. 

В МОСВ е предоставена информация за включване в публичния регистър на 46 

оператори, извършващи дейности по приложение №1 от Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети, както и  допълнителна информация 

във връзка с подготовката на първия доклад на Република България до Европейската 

комисия за прилагане на законодателството по екологична отговорност, през периода 

29.04.2008г. – 31.03.2013г. 

    

2.7.   Комплексни проверки (Приложение 7) 

През отчетния период е планирано извършването на комплексни проверки на 100 бр. 

обекти. Всички планирани комплексни поверки са изпълнени, като за всяка своевременно е 

изготвен доклад, който е качен на интернет страницата на РИОСВ. Комплексният подход 

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

и цялостен поглед върху дейността на контролираните инсталации. На обектите, подлежащи 

на комплексни проверки, са извършени общо 204 бр. проверки, включващи и мониторинг по 

различни компоненти, както и последващ контрол по дадени предписания. Издадени са 39 

броя предписания, като всички са изпълнени в срок. На 5 бр. обекти, подлежащи на 

комплексни проверки, са наложени санкции:  

- “Хидратен цех” гара Черепиш, общ. Мездра към “Вархим” ЕООД, гр. Мездра – наложена 

текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух с прах над допустимите норми. 

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

специално предназначение; “Топила Груп” ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол-

млекопреработващо предприятие; “Бургозоне” ЕООД, с. Лесковец, общ. Оряхово – винарна 

и хотелски комплекс; “АПЕ-2001” ООД - мелница в с. Галиче, общ. Бяла Слатина - наложени 

текущи санкции за изпускане на отпадъчни води към повърхностни водни обекти с 

регистрирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в 

разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. 

 

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО  

 идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо 

предходни години, постигнати резултати и изводи. 

 

Регионалните инспекции по околната среда и водите, в т.ч. РИОСВ - Враца 

осъществяват превантивен контрол за опазване на околната среда чрез екологичната оценка 

при одобряването на планове и програми, чрез оценка на въздействието върху околната 

среда като условие в развитието на инвестиционния процес. 

Условията и редът за извършване на ОВОС и ЕО са определени в глава шеста на ЗООС 

и в Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, и в Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. 

Крайните документи по проведена процедура по ОВОС по глава шеста от ЗООС, са 

издадени положително решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се 

извършва ОВОС. 
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Крайните документи от проведена процедура по ЕО по глава шеста от ЗООС са 

издадени положително становище по ЕО или решение, с което е преценено да не се 

извършва ЕО. 

Прилагането на процедурите по ЕО и ОВОС дава възможност и на обществеността 

активно да участва в процесите на взимане на решение на компетентния орган. 

От РИОСВ – Враца, като компетентен орган за периода на 2013г., е издадено едно 

Решение по ОВОС за инвестиционно предложение за:  

 Решение по ОВОС № ВР-1-1/2013г. за ИП: «Продължаване на експлоатацията на 

находище за варовици «Кунино», землище с. Кунино, община Роман» с възложител: «Бивар» 

АД. Решението е оповестено по реда на чл.99, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и 

изпратено до възложителя и до съответните компетентни органи, които по реда на специален 

закон одобряват/разрешават осъществяването на ИП.  

 

За периода на 2013г. от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са 

издадени 3 бр. Решения по ОВОС, попадащи на територията на РИОСВ- Враца (мерките и 

условията заложени в Решенията по ОВОС касаещи територията контролирана от РИОСВ-

Враца подлежат  на контрол от инспекцията):  

 Решение по ОВОС № 3-2/2013г. за инвестиционно предложение за: “Изграждане на 

отсечката от газопровод “Набуко” на територията на Република България” по ревизия “D” на 

трасето на газопровода и при използване на технологията насочено хоризонтално сондиране 

при прехода на река Дунав”, с възложители: “Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД, 

“Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ.  

 Решение по ОВОС № 7-5/2013г. за инвестиционно предложение за: “Изграждане на 

газопровод “Южен поток” на територията на Република България”, по Вариант 1 на трасето 

на газопровода, с възложител: “Южен поток” АД.  

 Решение по ОВОС № 8-6/2013г. за инвестиционно предложение за: “Извеждане от 

експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”, с възложител: Държавно предприятие 

“Радиоактивни отпадъци”. 

 

 През 2013 година са проведени писмени консултации по определяне на обхвата, 

съдържанието и формата на доклади за ОВОС/ЕО и оценка качеството на ДОВОС 

(процедури от компетеност на МОСВ и РИОСВ) за следните ИП/ПП:  

 Становище до възложителя “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД, относно 

провежданата процедура по ОВОС на ИП за “Изграждане на нова ядрена мощност от най-

ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, и във връзка с провежданите от него 

консултации по изработеното задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционното 

предложение по чл. 10, ал.5 от Наредбата за ОВОС. 

 Становище до МОСВ, относно провежданата процедура по ОВОС и във връзка с 

оценка качеството на доклад за ОВОС в трансграничен контекст - пресичане на р. Дунав при 

реализиране на проект: “Изграждане на отсечката газопровод “НАБУКО” на територията на 

Р България”. 

 Становище до МОСВ, относно провежданата процедура по ОВОС и във връзка с 

оценка качеството на доклад за ОВОС на ИП “Изграждане на газопровод “Южен поток” на 

територията на Република България” 

 Становище до възложител Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, относно извършваната процедурата по ЕО и ОС за Регионален план за 

развитие на Северозападен район 2014-2020 г. и във връзка с провежданите консултации по 

чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми /Наредбата за ЕО/. 

 Становище до възложител МРРБ относно извършваната процедурата по ЕО за 

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 - 2020г. и във връзка с провежданите 

консултации по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми /Наредбата за ЕО/. 

 Становище до възложител АЕЦ «Козлодуй» относно извършваната процедура по 

Екологична оценка /ЕО/ на проект за Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ на 
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зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ около АЕЦ “Козлодуй” и във връзка с 

провежданите консултации по чл. 19а, т.3 от Наредбата за ЕО. 

 Становище до възложител МРРБ относно извършваната процедурата по ЕО за 

Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. и във връзка с 

провежданите консултации по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/. 

 Становище до възложител: «Алвас и Рома» ООД относно извършваната процедурата по 

ЕО по отношение на провеждане на консултациите по Доклада за ЕО по чл. 20 от Наредбата 

за ЕО, за «Подробен устройствен план- Парцеларен план, за поземлен имот № 000629, в 

местността “Край село”, землище с.Камено поле, общ.Роман, обл.Враца, за изграждане на 

Фотоволтаична електроцентрала /ФВЕЦ/ с инсталирана мощност 2,5 MWp»  

 Становище (неразделна част от издаденото Решение по ОВОС на МОСВ №21-

98/2011г.) до възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” относно внесен 

от тях Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за изместване на участък от 

питеен водопровод, преминаващ през площадка “Радиана” и Парцеларен план за изместване 

на участък от напоителен канал, преминаващ през площадка “Радиана”.  

 Становище до МОСВ във връзка с провеждане на процедура по екологична оценка на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.” по отношение на задание за обхват на 

доклада за екологична оценка, схема за провеждане на консултации. 

 Становище до възложител «АЕЦ Козлодуй» ЕАД предвид провеждане на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и във връзка с 

провежданите консултации по чл. 20, ал.1 от Наредбата за ЕО, за «Специализиран подробен 

устройствен план /СПУП/ на зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ около АЕЦ 

“Козлодуй”.   

 Становище до МОСВ, предвид извършваната процедура за ОВОС за инвестиционно 

предложение за “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката 

на АЕЦ “Козлодуй” и във връзка с оценка качеството на ДОВОС за същото ИП. 

 Становище до възложител МРР относно извършваната процедурата по ЕО за 

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 - 2020г. Регионален план за развитие на 

Северозападен район 2014-2020 г. и във връзка с провежданите консултации по чл. 20, ал.1 

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

/Наредбата за ЕО/.  

 

  Изпратено е и едно становище до МОСВ във връзка с провеждане на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Регионален 

генерален план за водоснабдяване и канализация (РГП за ВиК) на обособената територия на 

“ВиК” ООД, гр. Враца. 

 Взето е участие в общо 13 бр. обществени обсъждания на 5 бр. Доклади за оценка на 

въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с компетентен орган МОСВ: 

 - гр. Оряхово, общ. Оряхово и гр. Мизия, общ. Мизия - обществено обсъждане на 

ДОВОС в трансграничен контекст - пресичане на р. Дунав при реализиране на проект: 

“Изграждане на отсечката на газопровод “НАБУКО” на територията на РБългария” и 

ДОВОС за “Изграждане на на газопровод “НАБУКО” на територията на РБългария”. На 

обсъждането не са изразени становища изразяващи несъгласие за реализацията на ИП. 

 - гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, гр. Мизия, общ. Мизия и гр. Оряхово, общ. Оряхово - 

обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Изграждане на 

газопровод «Южен поток» на територията на Република България», заедно с всички 

приложения към него. На обсъждането не са изразени становища изразяващи несъгласие за 

реализацията на ИП. 

  -гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и гр. Мизия, общ. Мизия - обществено обсъждане на 

Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Извеждане от експлоатация на блокове 1 -

4 на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД», заедно с всички приложения към него. На обсъждането не са 

изразени становища изразяващи несъгласие за реализацията на ИП. 

 -гр. Мизия, общ. Мизия и гр. Козлодуй, общ. Козлодуй - обществено обсъждане на 

Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Съоръжение за третиране и 
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кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в 

АЕЦ «Козлодуй», заедно с всички приложения към него. На обсъждането не са изразени 

становища изразяващи несъгласие за реализацията на ИП. 

 -гр. Оряхово, общ. Оряхово, гр. Мизия, общ. Мизия, с. Хайредин, общ. Хайредин и гр. 

Козлодуй, общ. Козлодуй - обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно 

предложение “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на 

АЕЦ “Козлодуй”, заедно с всички приложения към него. На обсъждането не са изразени 

становища изразяващи несъгласие за реализацията на ИП. 

 Взето е участие в едно обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието 

върху околната среда /ДОВОС/ с компетентен орган РИОСВ-Враца: 

 -с. Кунино, общ. Роман - обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за ИП 

«Продължаване на експлоатацията на находище за варовици «Кунино», землище с.Кунино, 

община Роман». На обсъждането не са изразени становища изразяващи несъгласие за 

реализация на ИП. Получени са становищата от възложителя с приложената към тях 

документация свързана с общественото обсъждане.  

  За периода на 2013г. от МОСВ не са издавани Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП, попадащи на територията на РИОСВ - 

Враца (мерките и условията заложени в Решението по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС касаещи територията контролирана от РИОСВ - Враца подлежат на 

контрол от инспекцията). 

 За разглеждания период са издадени 51 бр. решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ- 

Враца с характер на решенията да не се извършва ОВОС, касаещи: площадки за черни и 

цветни метали; пунктове за разкомплектоване на ИУМПС; добив от подземни води чрез 

изграждане на кладенци; спортно-развлекателен комплекс; разширяване на съществуваща 

дейност по топене и леене на цветни метали чрез изграждане на формовъчен и топилен 

участък за чугун и стомана; добив и първична обработка на скално-облицовъчни материали; 

залесяване на неземеделски земи; инсталация за комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия от биомаса; развъждане на риба; птицеферма за отглеждане на кокошки, 

яреби и фазани; промяна в параметрите на МВЕЦ; интензивно животновъдство; създаване на 

черешови насаждения; изграждане на лекарски кабинет; зъболекарски кабинет; агроцентър; 

център за красота и здраве; комбинирана обществена сграда; гаражни халета с открита 

автомивка и паркинг; тир паркинг, мотел и сервиз за гуми; навес барбекю, площадка за 

каравани, плувен басейн;  ПСОВ, водоровод и басейн;  ПСОВ, водоровод и канализация; 

изграждане на водоем; цех за преработка на стари гуми и пластмаса; водовземане от 

повърхностни води. 

 За внесени 21 бр. уведомления за инвестиционни предложения през 2012г. през 2013г. 

са издадени 11 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 9 

бр. Решения за прекратяване на процедурата по ОВОС, и е изпратено 1 бр. уведомително 

писмо по отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

 За отчетния период няма отменени/потвърдени с влезли в сила решения (на МОСВ или 

съответен съд) по обжалвани актове по реда на глава VІ от ЗООС, издадени преди отчетния 

период. 

 За горепосочения период са издадени 60 бр. Решения за прекратяване на процедурата за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 19 бр. от Решенията са за 

прекратяване на процедурата след искане на възложителите за прекратяване; 2 бр. Решения 

са след становище за недопустимост; 39 бр. от Решенията са прекратени, поради 

непредставяне на изискана допълнителна информация и/или неспазване на указания срок за 

доставянето й. 

 Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС/ЕО, на интернет 

страницата на РИОСВ - Враца се поддържат следните информационни масиви и регистри: 

 Съобщения за първо уведомяване за ИП по чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС  

 Регистър с процедурите по ОВОС  

 Регистър с процедурите по ЕО  

 Издадени от РИОСВ - Враца Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС 
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 Издадени от РИОСВ - Враца Решения по ОВОС 

 Издадени от РИОСВ - Враца Решения за преценяване необходимостта от ЕО 

 Издадени от РИОСВ - Враца Становища по ЕО 

 Издадени от РИОСВ - Враца Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО 

 Обществени обсъждания и консултации с обществеността 

 Съобщения на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс за 

неполучени писма и административни актове 

 

През 2013 година са издадени 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, за планове от компетентността на РИОСВ – Враца - с характер на 

решенията да не се извършва ЕО, касаещи: Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град Враца; Подробни устройствени планове- част от Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие на гр.Враца; Общински план за развитие на Община 

Козлодуй за периода 2014-2020 година. 

След внесени 2 бр. писма от община Мизия и община Враца относно изработено 

задание за общ устройствен план съответно на община Мизия и община Враца, в изпълнение 

на изискванията на глава шеста от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми е изпратена получената информация с писма до 

БДУВДР-Плевен за становище по отношение допустимост на плановете спрямо режимите, 

определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление 

на риска от наводнения, като след получаване на становищата от БДУВДР-Плевен са 

изпратени до възложителите 2 бр. уведомителни писма по отношение на процедурата по 

Екологична оценка на общите устройствени планове. 

След постъпили в инспекцията общо 963 бр. уведомления за ИП е извършено следното:   

 Изпратени са общо 61 бр. уведомителни писма до възложителите след внесено от тях 

Уведомление за ИП в РИОСВ- Враца, от които 59 бр. са такива с които са информирани, че 

инвестиционните им предложения са включени в Приложение № 2 на ЗООС и подлежат на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, като с 2 бр. от тях възложителите 

са уведомени че техните ИП са включени в Приложение № 1 на ЗООС и подлежат на 

задължителна ОВОС, както и за необходимите действия, които трябва да предприемат 

съгласно изискванията на глава шеста от ЗООС. Издадени са 13 бр. Решения за прекратяване 

на процедури по ОВОС. За 8 бр. уведомления за ИП, ще се определи приложимата 

процедура, след получаване на становища от други институции.  

 Изпратени са 881 бр. писма за инвестиционни предложения, планове, програми и 

проекти, за които направлението е дало становища, че ИП/ППП не са невключени в  

Приложения № 1 и 2 на ЗООС и не подлежат на процедура по ОВОС и ЕО. 

 

Изпратени са общо 302 бр. писма до възложителите, в хода на процедурите по ОВОС и 

ЕО и във връзка с тяхното провеждане, както и в оперативния порядък на изпълнение на 

заложените цели по ОВОС и ЕО /за допълнителна информация, за становище до БДУВДР-

Плевен, за становище до РЗИ-Враца и др./. 

Изпратени са 22 бр. писма до възложителите за влезли в сила решения и становища 

издадени от инспекцията и за потвърждаване действието /решението не е загубило правно 

действие и е актуално към момента/ на издадените от директора на РИОСВ-Враца Решения 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда- предвид изпълнение на изискванията на промените в ЗООС посочени в 

чл.93, ал.7, както и по отношение смяна на възложител. 

Изпратени 55 бр. напомнителни писма до възложителите във връзка с промяна в 

нормативната уредба по ОВОС, визирана в чл.2а на Наредбата за ОВОС, а именно че 

компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече от 12 месеца 

не са изпълнени от възложителя задълженията му за продължаване на започналата от него 

процедура с внесеното уведомление за инвестиционно предложение. В писмото е посочен 

срок, че до 14 дни от получаването му, възложителят е длъжен да представи съответната 

информация/документация или да внесе искане за прекратяване на процедурата, защото, ако 

в определения срок не се получи отговор от него, процедурата се прекратява с Решение. 
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Внесените преписки, съдържащи информацията и документацията, представена от 

възложителите, са изпращани по служебен ред за становища до РЗИ- Враца и БДУВДР- 

Плевен, като мотивите в техните становища са включени в издадените от инспекцията 

решения. От Общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането на 

съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които отразяват и 

мнението на засегната общественост, които становища също се включват в издадените 

Решения. 

При провеждане на съответната процедура се изисква от възложителите представяне на 

пълна, адекватна и достатъчно подробна информация по отношение на цялостното 

намерение. 

Публичните регистри по ОВОС и ЕО се актуализират своевременно с данни за 

текущите процедури. Регистрите са достъпни на интернет страницата на РИОСВ- Враца. 

С издадените от Инспекцията: решения по ОВОС, решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО и становища по искане на физически и 

юридически лица за проекти и инвестиционни предложения, които не попадат в приложения 

№ 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда, се осъществява превантивен контрол с цел 

недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда при реализиране на 

предвидените дейности. 

Взима се участие в работата на заседания на: ВЕЕС и МЕЕС към МОСВ, Областни 

експертни съвети и комисии, Общински експертни съвети по устройство на територията, 

приемателни комисии: 

 Взето е участие в 11 бр. държавни приемателни комисии за строежи.      По отношение 

на обектите от страна на инспекцията няма забележки по изпълнението на обектите и 

представената документация.  

 Взето е участие в общо 7 бр. ОЕСУТ при Община Враца, Община Оряхово, Община 

Козлодуй. По време на провеждането на съветите са прегледани и обсъдени представените 

преписки по които и инспекцията има отношение съгласно изискванията на ЗООС и другите 

нормативни и поднормативни актове свързани с опазване на околната среда, като са дадени 

съответните становища във връзка с тях.  

 Взето е участие в 2бр. заседания на ВЕЕС при МОСВ, след изпратени от МОСВ 

Заповед за насрочване на Заседание на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ - основен 

състав за разглеждане на документацията по оценка на въздействието върху околната среда 

/ОВОС/ за инвестиционни предложения за “Изграждане на газопровод “Южен поток” на 

територията на Република България”, и Проект на Решение по ОВОС за инвестиционно 

предложение : “Изграждане на газопровод “Южен поток”  на територията на Република 

България” по Вариант 1 на трасето на газопровода; и за “Извеждане от експлоатация на 

блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД” и Проект на Решението по ОВОС за същото ИП, като 

до министерството съответно са изпратени: две писма за уведомяване за участие от страна на 

инспекцията и две становища по проектите. 

 

След като съответните възложители са уведомили РИОСВ - Враца за своето 

инвестиционно предложение /ИП/, на всеки възложител, в най-кратък срок, е отговорено на 

каква процедура подлежи ИП по отношение изискванията на: Глава шеста от ЗООС, Глава 

седма, раздел ІІ на ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и какви действия 

трябва да предприеме. 

Експертите по съответните компоненти и фактори на околната среда в инспекцията 

дават писмени становища по внесената информация, касаеща конкретно всяко 

инвестиционно намерение. 

Броят на постъпилите преписки, в т.ч. уведомления, както и издадените Решения по 

ОВОС, Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО и становища 

е доста по-голям спрямо предходните години. 

Спрямо предходната година има голямо разнообразие в характера на инвестиционните 

предложения. Преобладават тези ИП, които са за интензивно развъждане на риба, обекти с 

обществено предназначение. 
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Във връзка с изпълнението на предоставяните административни услуги от РИОСВ - 

Враца в областта на ОВОС и ЕО през изминалата 2013 в сравнение с 2012г. е взето повече 

участие: в провежданите обучения на ИПА, в обученията по ОВОС и ЕО провеждани от 

МОСВ, в работата на експертните съвети по устройство на територията на общините от 

област Враца, в държавни приемателни комисии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анализ на проведените процедури по ОС  

 идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо 

предходни години, постигнати резултати и изводи 

Във връзка с опазване на защитените зони по Натура 2000, основният акцент на 

извършената през 2013 г, както и през 2012 г дейност е превантивния контрол относно 

постъпилите в инспекцията ППП и ИП за територията на областта, чрез провеждане на 

процедура по Оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените 

зони, съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (съответно по 

реда на глава II или глава III от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (ДВ.,бр..73 от 11.09.2007г.) /Наредба за ОС/. 

Относно постъпили уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми и 

проекти, попадащи в обхвата на глава шеста на ЗООС, са издадени 53 /петдесет и шест/ бр. 

вътрешни становища, които са неразделна част от издадените Решения по преценка 

необходимостта от извършване на ОВОС и Решения по преценка необходимостта от 

извършване на ЕО.  Преценката е направена по изискванията на Наредба за ОС (по реда на 

глава III). 

Издадени са и 2 /два/ бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху защитените зони, по реда на глава II от горецитираната наредба. 

Във връзка с изменение в Закона за горите, през 2012 г в инспекцията са постъпили за 

съгласуване голям брой горскостопански програми и планове. Същите не попадат в обхвата 

на глава шеста от ЗООС, но попадат в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС (ДВ 

бр.73/2007г). За тях, както и за други дейности, извън обхвата на глава шеста от ЗООС, 

съгласно разпоредбите на чл.2, ал.2 от Наредбата, са издадени 749 бр. писма. Изготвени са и 

36 бр. писма за потвърждаване валидността на издадени от инспекцията решения, за 

предоставяне на информация дали даден имот попада в зони по Натура 2000, до институции, 

както и от друго естество. 

Броят на постъпилите уведомление и издадените решения и становища е доста по-

голям спрямо предходните години, поради изискванията на чл.2, ал.2 от Наребдата за ОС. 

През изминалата 2013г. продължава интересът към изграждане на възобновяеми 

енергийни източници, но на територията на защитени зони от Натура 2000 попада 

незначителна част от тях. Чрез превантивния и последващ контрол на инвестиционните 

предложения не се допуска отрицателно въздействие върху местообитания и видове предмет 

на опазване в зоните от Натура 2000. 

Влязлото в края на 2012 г измененение на Наредбата за ОС (ДВ, бр.73/2007г), дава 

повече възможности и въвежда повече критерии при извършване на процедурата по Оценка 

за съвместимост, като например - прекратяване на всеки етап от провеждането й, при липса 

или недостоверност на информация, както и поради недопустимост спрямо действащи 

нормативни или административни актове (НПДВЕИ и др.). Всички изменения са с цел 

осигуряване на повече възможности на експертите, извършващи процедура, при оценяване 

на евентуалните въздействия и вземане на правилно решение, както и съобразяване с 

изискванията на повече нормативни документи, за да се запазят защитените зони от Натура 

2000 в благоприятното им природозащитно състояние. 
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За всички постъпили в инспекцията ИП, ППП се поддържа регистър, с информация за 

тяхната характеристика, местоположение спрямо зоните от Натура 2000 и евентуалното им 

въздействие върху тях. Информацията от регистъра ще се използа за оценка на кумулативния 

ефект върху защитените зони от при оценяване на въздействието на съответната дейност в 

комбинация с други дейности, намиращи се на територията или в близост до защитените 

зони. През 2014г тази информация ще се нанася в „Информационна система за защитените 

зони от екологичната мрежа Натура 2000”, която е разработена по проект на МОСВ, с цел 

осигуряване ефективност на работата в тази област, както и предоставяне на достъп до 

актуални данни на всички заинтересовани страни. 

 

 

 

 

II. Отчет за дейността 

 

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и 

регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 

 (Приложение 9) 

 

През 2013г. от страна на РИОСВ-Враца са съгласувани 13 законодателни проекто 

наредби в областта на околната среда, предимно в частта управление на отпадъците. 

Изготвените становища включват бележки и предложения по проекто наредбите.  

Издадено е становище за обсъждане и преимане на „План за енергийна ефективонст на 

Област Враца“. 

Общините от област Враца имат разработени и приети на заседания на Общинските 

съвети Програми по опазване на околната среда и Общински планове за развитие, в които са 

разработени краткосрочни и дългосрочни планове за действие в областта на управлението на 

отпадъците.  

От РИОСВ-Враца като компетентен орган по процедури по Екологична оценка е 

извършено следното: 

През 2013 година са издадени 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, за планове, от компетентността на РИОСВ-Враца с характер на 

решенията да не се извършва ЕО, касаещи: Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град Враца; Подробни устройствени планове- част от Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие на гр.Враца; Общински план за развитие на Община 

Козлодуй за периода 2014-2020 година. 

След внесени 2 бр. писма от община Мизия и община Враца относно изработено 

задание за общ устройствен план съответно на община Мизия и община Враца, в изпълнение 

на изискванията на глава шеста от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми е изпратена получената информация с писма до 

БДУВДР - Плевен за становище по отношение допустимост на плановете спрямо режимите, 

определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление 

на риска от наводнения, като след получаване на становищата от БДУВДР-Плевен са 

изпратени до възложителите 2 бр. уведомителни писма по отношение на процедурата по 

Екологична оценка на общите устройствени планове. 

Изпратени са 5 бр. становища по отношение на разработваните планове и програми 

касаещи околната среда, с компетентен орган по екологична оценка МОСВ: Регионален план 

за развитие на Северозападен район 2014-2020 г., Оперативна програма “Региони в растеж” 

2014-2020г., Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.”. 

 

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение 10) 

 

РИОСВ-Враца е бенефициент по Проект № DIR-5113325-17-115 „Дейности по 

устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, 

попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. 
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Проектът е по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 

„Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати". 

Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”. Сумата на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ е 352 900.00лв., от които от Европейски 

фонд за регионално развитие: 299 965.00лв. и Национално съфинансиране: 52 935.00лв. 

Целта на проекта е Опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват 

„Врачански карст". 

През 2013 г. са изпълнени част от предвидените дейности, свързани основно с 

информационни и образователни дейности с деца: пленер в резервата, фотолов, преминаване 

по опознавателен маршрут и др. Беше организиран и хепънинг, по повод отбелявзане на 30 

годишнината от обявяването на резервата, който беше интересно събитие за жителите на 

града. Присъстваха представители на ОПОС, както и други официални гости. 

Осигурени са текущ и окончателен одит на проекта, както и задължителните материали 

за публичност на проекта. Работи се и по дейносттите, свързани с изграждане на 

посетителска инфраструктура и капитално строителство. Работата по проекта продължава и 

до края на 2014г, когато е крайният срок за неговото изпълнение, ще бъдат реализирани и 

останалите дейности, с което ще бъде постигната и поставената цел. 

Като проблем, съществуващ през изминалата година, може да се отбележи 

недостатъчното предварително обучение на експертите, участващи в екипите за управление 

на проекти, както и многократната промяна на формулярите на подробните разбивки на 

разходите, описите към тях, докладите за напредък и др. документи, от страна на ОПОС, 

което усложняваше допълнително работата по организация и управление на проектите. 

Проблем беше и късното одобрение от страна на ОПОС на годишните бюджети по проекта, 

което намаляваше и времето, оставащо за изпълнение на дейностите. 

След проведени редица срещи, с цел обсъждане и отстраняване на тези проблеми, към 

момента същите са отстранени. Предвидено е и провеждане на допълнителни обучения за 

повишаване капацитета на работещите по проекта експерти. В резултат на всичко това 

считаме, че предвидените в проекта дейности ще бъдат реализирани качествено и в срок. 

Приоритет във водния сектор е изграждането на канализационни системи и селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води. На територията на РИОСВ-Враца в процес на 

реализация са следните обекти: 

"Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца”, финансиран по ОП “Околна среда 

2007-2013г.” Три от строителните обекти по проекта са в етап на изпълнение и реално 

строителство: “Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на 

канализационната мрежа на гр. Враца - Етап 1”; “Реконструкция на водопроводната и 

реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап 2” и 

“Реконструкция на ПСОВ на гр. Враца”. Изпълнени на канализационна мрежа със 

съответните сградни канализационни отклонения и ревизионни шахти, както и част от 

водопровод в кв. Дъбника, кв. Кулата и Централна градска част. 

Водният цикъл на град Враца предвижда и рехабилитация на стоманения и 

реконструкция на съществуващия захранващ водопровод от язовир “Среченска бара” до 

града. Проектът се изпълнява в два етапа: 1-ви - проучване и проектиране и 2-ри – 

изпълнение на строителството. В изпълнениен на първия етап е изготвен работен проект, 

който предвижда ремонтни дейности по съществуващия стоманен водопровод и 

реконструкция на азбестоциментовия водопровод. По втория етап е проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство при условията на ФИДИК – 

Червена книга. 

В етап на изпълнение и реално строителство е обект “Интегриран инвестиционен 

проект във водния сектор на гр. Козлодуй” - процедура за безвъзмездна финансова помощ 

161PO005/10/1.11/02/16 по ОП “Околна среда 2007-2013г.”. Проектът се изпълнява в три 

етапа. До момента са изпълнени главен събирател до ПСОВ, главни и второстепенни клонове 

от канализационната система. В процес  на доизграждане е ПСОВ на гр. Козлодуй. 
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В процес на реализация, чрез осигурено финансиране по ОП “Околна среда 2007-

2013г.”, е “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”. 

Изпълнени са канализационна мрежа със съответните сградни канализационни отклонения, 

ревизионни шахти и водопроводна мрежа със сградни водопроводни отклонения. Предстои 

подготовка на стоителна площадка за изграждане на ПСОВ, гр. Бяла Слатина. 

В етап на строителство е обект “Рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане 

на канализация с ПСОВ с капацитет 1000 е. ж. в с. Крушовица, общ. Мизия”. Обектът е 

финансиран по мярка 321 на “Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”. 

През 2013 г. е изградена сепарираща инсталация за битови отпадъци на територията на 

РДНО – Враца – Мездра. Проект „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на 

Регионално депо за ТБО на общини Враца и Мездра” е на стойност 4 798 615 лв.  и е 

финансиран от Държавния бюджет - ПУДООС. Обектът е приет с ДПК през 2013 г.. 

Експлоатацията на сепариращата инсталация се забави и не започна през 2013г., поради 

обжалване на процедурата за избор на оператор. Очаква се решението на Висш 

административен съд по обжалваното решение на Комисията за защита на конкуренцията 

относно избора на оператор на сепариращата инсталация. Експлоатацията на сепариращата 

инсталация се очаква да започне през 2014 г. 

 

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при 

вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура 

 (Приложение 11) 

 

През 2013 година, експертът “Връзки с обществеността” в РИОСВ-Враца е изпратил 

общо 34 прессъобщения към регионални медии и кореспонденти на националните медии на 

територията на Област Враца. Всички информации до медиите са отразени, а акцентът при 

публикуване пада върху резултатите от контролната дейност на инспекцията и 

мероприятията, организирани от началото на годината. Предоставена е информация, 

свързана с екологични въпроси на граждани, ученици, студенти  в информационния център 

на РИОСВ - Враца на място и чрез е-mail. 

В РИОСВ - Враца са постъпили 17 заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. При движението на заявленията са издадени 14 бр. Решения за предоставяне по 

Закона за достъп до обществена информация, 2 броя са изпратени по компетентност към  

МОСВ гр. София и на 1 бр. е изпратено уведомително писмо, че в РИОСВ няма такава 

информация. 

Поддържа се регистър Списък на актовете, с издадени в изпълнение на правомощията 

на Директора на РИОСВ - Враца на всяко тримесечие, както и регистър на постъпилите 

заявления по Закона за достъп до обществена информация на шестмесечие. Поддържа се 

информация за сигнали, постъпили по "Зеления телефон" и електронна поща в РИОСВ - 

Враца на всеки месец. 

Увеличава се участието на все по-голяма част от обществеността в обсъждането и 

взимането на решения, касаещи околната среда. 

През година са осъществени пет информационни кампании за повишаване на 

екологичното съзнание и култура на учениците.  

Във връзка със Световния ден на влажните зони /2 февруари/ е проведен открит урок на 

тема “Грижи се за водата” с ученици от начално училище “Иван Вазов”, гр. Враца. 

Във връзка със Световния ден на водата /22 март/ е организиран конкурс за изработване 

на лозунг за водата, свързан с нейните ценни качества и непреходна сила. В тази инициатива 

се включиха ученици от ПМГ “Академик Иван Ценов”, СОУ “Христо Ботев” и СОУ “Никола 

Войводов”, гр. Враца; 

За втора поредна година Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ е партньор 

на Кампанията “Да изчистим България за един ден”, в която се включи и инспекцията. 

Експертите от РИОСВ – Враца се включиха в мероприятието, като бe почистен замърсен 

участък около пътя към местността «Речка», съвместно с кмета и жители на с. Веслец. 

По случай отбелязването Деня на Земята /22 април/ експерти от РИОСВ-Враца, 

съвместно с възпитаници от училище СОУ “Христо Ботев”, гр. Враца  извършиха засаждане 

на 250 бр. акации в спортен комплекс “Христо Ботев”, гр. Враца.  Експертите от РИОСВ – 
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Враца използваха и повода, за да наградят победителите в Конкурса за най-интересен лозунг, 

свързан с грижата за водата по повод Световния ден на водата.  

Експертът организира разходка до парк “Хижата” и интерактивни игри с ученици от 

третите класове на НУ “Иванчо Младенов”, гр. Враца във връзка с Европейската седмица на 

мобилността. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца се включи в 

отбелязването на Европейската нощ на прилепите с интерактивни игри с ученици и 

поставяне на специално изработени къщички за прилепи. 

Бе организиран и конкурс за екопослание във връзка с отпечатване на брошура 

“Защитени територии в област Враца”, съдържаща подробна информация и снимков 

материал за всяка от териториите под специален режим на опазване. Целта на конкурса бе да 

се стимулира творческото мислене на младите екозащитници. Брошурата “Защитени 

територии в област Враца” е отпечатена, а на първа страница призивът е “Почувствай повея 

на вятъра, усети аромата на врачанската природа. Обичай я, пази я чиста и красива”.  

През 2013 година експертът «ПИСОС и ВО» проведе два конкурса - за Лозунг за водата 

и Еко-послание на брошура «Защитени територии в област» 

През отчетната година е проведен и един открит урок на тема "Грижи се за водата” във 

връзка с отбелязването на Световния ден на водата.  

Експертът съдейства и организира издаването на информационни материали на 

РИОСВ-Враца - Брошура “Защитени територии в област Враца”  

За 2013 година на интернет страницата на РИОСВ-Враца www.vracakarst.com са качени 

всички, издадени от инспекцията, Решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда, издадените Съобщения по чл.5,ал.2 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда по уведомления за инвестиционни предложения и издадени решения за преценяване на 

вероятната степен на отрицателно въздействие.  

Информация на интернет страницата на РИОСВ-Враца се обновява ежедневно и 

предоставя данни и сведения относно дейността на инспекцията. 

Месец Уникални Презарежд. Общо Графика  

Януари 30321 85655 115976  

Февруари 22800 78839 101639  

Март 32245 99612 131857  

Април 26225 91545 117770  

Май 21171 70640 91811  

Юни 21703 69269 90972  

Юли 22708 67946 90654  

Август 24968 80396 105364  

Септември 22020 68792 90812  

Октомври 28252 89046 117298  

Ноември 25742 76310 102052  

Декември 27006 71356 98362  

Общо 305161 949406  1254567    

 

Посетители на Интернет страниците /вкл. и уникални посещения/ - общо 1254567 /305161 

от тях са уникални/ 

 

4.  Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността 

 

http://www.vracakarst.com/
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Необходимо е информирането на всички заинтересовани страни относно измененията в 

нормативната уредба и изскванията в областта на управление на отпадъците – срещи с 

еколозите от общини, кметове и фирми, извършващи дейности с отпадъци, както и 

взаимодействие с други институции. 

Подобрена е координацията между РИОСВ-Враца и БДУВДР-Плевен при извършване 

на съвместни проверки по постъпили жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, което 

допринася за подобряване количественото и качествено състояние на водните тела. 

Съществува необходимост от по-активни действия от страна на Общинските 

администрации и ДГС, съгласно тяхната компетентност по Закона за лечебните растения и 

ЗБР, относно осъществяване на проверки на находищата на лечебни растения и защитени 

видове животни. За първа година в извършваните проверки по Закона за лечебните растения 

се включиха представители на ОДБХ - Враца. 

Затруднено е извършването на контрол от страна на експерти от инспекцията на 

незаконни площадки за дейности с ОЧЦМ и ИУМПС, извършвани от физически лица. 

Сериозен проблем се явява недопускането на експертите от РИОСВ - Враца на тези 

площадки и установяването на самоличността на нарушителите. Необходимо е провеждането 

на тези проверки съвместно с органите на ОД МВР - Враца. 

РИОСВ - Враца е своевременно информирана от инициативни комитети и частни лица  

– представители на обществеността, по отношение на установени нарушения на 

екологичното законодателство. 
Проверките, с участие на контролни органи от други институции, са планирани 

предварително, с определена точна дата и координатор. От съставеният констативен 

протокол, независимо от броя на участващите институции по време на всяка една от 

проверките, от координатора е предоставено копие от протокола на всички заинтересовани 

страни. Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните разрешителни са 

извършени съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район”. 

 

5.     Анализ на дейностите по други текущи задачи 
 

За отчитания период са издадени 42 регистрационни карти на екземпляри от видове, 

включени в Регламент ЕО №338/97 и 9 регистрационни карти на видове по Закона за защита 

на животните. 

Заверени са 3 бр. разрешителни по Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и 

условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона 

за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, 

за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от 

приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и 

методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ, бр. 4/ 16.01.2004 г.) и се поддържа 

регистъра на разрешителните. 

Своевременно се попълват първични данни от мониторинга на биологичното 

разнообразие в Регионалната база данни (BioMon RDB) и се изпращат чрез системата за 

одобрение в ИАОС. 

Поддържа се регистъра на вековните и забележителни дървета и се издават становища 

по искане за отсичане на дървета, които не са поставени под специален режим и не попадат в 

горски фонд. 

На основание Заповед № РД-298/29.03.2013 г. на Министерство на околната среда и 

водите е изготвен и съгласуван План за противопожарно устройство на резерват “Врачански 

карст”, с цел предотвратяване възникването на пожари, откриването им и успешното гасене. 

Пожароопасният сезон включва периода от 01 април до 31 октомври. През 2013 г. няма 

възникнали пожари или друг вид природни или антропогенни въздействия, които биха 

увредили благоприятен природозащитен статус на защитените територии. 

Изготвени са проектозаповеди за: 

1. Определяне на туристически маршрут „Гарванец-Гарванешки камък” преминаващ 

през територията на Резерват „Врачански карст”. 

2.  Актуализация на площта на защитена територия Резерват „Врачански карст”. 
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Издадено е становище във връзка с предложение за промяна в площта на природен парк 

„Врачански Балкан”, предвидена в Плана за управление на защитената територия. 

Взето е участие в комисии за: 

 изготвяне на фитосанитарна оценка на съхнещи букови насаждения и иглолистна 

култура с повреди от възникнал през 2010 година низов пожар в землището на с. 

Лютаджик; 

 приемане на извършените дейности по изграждане на обект „Волиери за полусвободно 

отглеждане на птици” на територията на ПП „Врачански Балкан”.  

Продължава процеса на актуализиране на заповедите за обявяване на защитените 

територии. 

Като положителен ефект може да се отбележи, че през 2013 година е издадена брошура 

на защитените територии в област Враца, благодарение на което все повече хора могат да се 

информират относно категориите защитени територии, както и забраните и ограниченията за 

всяка защитена територия в областта съгласно заповедите за обявяването им и Закона за 

защитените територии. 

Своевременно се въвеждат в Информационната система за разрешителни и мониторинг 

при управление на водите данните и резултатите от проведения контролен мониторинг на 

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

специфични замърсители и заустващи във водни обекти. 

Съвместно с инвеститорски контрол от ПУДООС се осъществява контрол на 

екологични обекти от водния сектор, които са финансирани със средства от ПУДООС. 

Взето е участие в комисии за приемане на извършена работа на реализирани проекти, 

финансирани от ПУДООС в рамките на националната кампания “За чиста околна среда” на 

МОСВ за 15 бр. обекта в региона. 

И през изминалата година продължава участието на експерти от инспекцията в 

комисии по чл. 17 от ЗОЗЗ, във връзка с промяна на предназначението на земеделски земи за 

неземеделски цели при спазване на нормативната уредба за опазване на почвите. 

Във връзка с постпъпили писма от Областна администрация, Районна прокуратура и 

други институции са извършвани своевременни проверки и е осъществяван контрол за 

спазване на екологичното законодателство през годината. Подобрява се координацията 

между институциите за провеждането на съвместни проверки в най-кратки срокове и 

осъщесвяването на по-ефективен контрол. 

Взето е участие в 22 бр. държавни приемателни комисии на територията на РИОСВ – 

Враца. 

 

III.   Предизвикателства и насоки за подобряване на дейността 
 

След направен анализ и оценка на неблагоприятните последици върху околната среда 

от обектите, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ-Враца и риска от причиняване на 

щети за околната среда и човешкото здраве от тяхната дейност е определена честотата на 

проверките. 

Съществува необходимост от установяване на трайна и стабилна връзка между наука и 

управление, липсата на която понастоящем допуска вземането на неверни или неадекватни 

решения при опазването на биологичното разнообразие. 

Въпреки нарастващата екологична култура на граждани, институции и организации, се 

наблюдава липса или бегли познания относно значението на защитените територии и 

защитените зони, като често двете понятия не се разграничават. В тази връзка от голямо 

значение е стремежът на експертите към по-добра комуникация с други институции и 

обществеността с цел увеличаване на информираността им. 

Практиката по контролната дейност показва необходимост от повишаване 

квалификацията на експертите чрез редовно провеждане на работни срещи, семинари и 

дискусии за получаване на указания и споделяне на практически опит при прилагане и във 

връзка с изменения на екологичното законодателство. Необходимо е обучение на експертите 

особено във връзка с работата с ГИС (географски информационни системи), както и 

обучения по изготвяне и управление на проекти по ОПОС. 
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В тази връзка е взето участие в няколко семинара относно изменение на нормативната 

уредба, касаеща процедурите по ОС, ОВОС и ЕО, както и Закона за защитените територии, 

обучение за работа с базов и приложен GIS софтуер за ЕИС ЗЗЕМ Натура 2000, както и 

работни срещи по ОПОС. 

Всяка година постъпват сигнали на граждани за намерени ранени защитени видове 

птици в безпомощно състояние. Във връзка с необходимостта от лечение или доотглеждане в 

спасителен център на намерените птици възниква проблема с тяхното транспортиране, 

липсата на подходящи клетки, в които да бъдат пренасяни, както и предпазни средства и 

обучение за експертите. През 2012г., във връзка с атентатите на летище “Сарафово”, беше 

забранен превоза на товари в междуградските автобуси без придружител, едниствената 

фирма занимаваща се с превоз на животни “Лео Експрес” също вече не превозва птици и в 

тази връзка изпълнението на задълженията на РИОСВ по чл.39, ал.2, т.2 от Закона за 

биологичното разнообразие е възпрепятствано. 

Необходимо е по-добро взаимодействие между различните направления в инспекцията 

и приемането на преписките на едно гише, свързано с процедурите по ОВОС и ЕО, имайки 

предвид кратките срокове, заложени в нормативната уредба за издаване на съответното 

решение, становище, изразяващо се във въвеждането на достъпна за всички експерти 

вътрешна деловодна система в реално време отразяваща същността на входираната 

преписка, срок за предоставяне на административната услуга, изпълнител, както и 

вътрешната кореспонденция между отделните направления. 

Необходимо е по-често обучение на експертите по ОВОС и ЕО във връзка както  с 

промените в нормативната уредба така и с уеднаквяване практиката по прилагането й,  

касаещо процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка. 

За установяване изпълнението на нормативните изисквания по отношение чистотата на 

водите е извършен контрол по изпълнението на условията, поставени в разрешителните за 

заустване или комплексните разрешителни, в които са определени индивидуални емисионни 

ограничения; контролен мониторинг на отпадъчните води и проверка на данните от 

собствения мониторинг. 

След направен анализ и оценка на неблагоприятните последици върху околната среда 

от обектите, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ - Враца и риска от причиняване на 

щети за околната среда и човешкото здраве от тяхната дейност, е определена честотата на 

проверките. Дейностите, на територията на РИОСВ - Враца, които подлежат на засилен 

контрол по отношение чистотата на водите, са млекопререботващите предприятия, 

предприятията за преработа на плодове и зелечнуци, предприятия за винопроизводство, 

инсталации за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и животновъдни обекти. 

Необходимо е съвместно с операторите да се изготвят мероприятия за недопускане 

нарушаване изискванията на издадените разрешителни за заустване, както и за предприемане 

на коригиращи действия при констатирани нарушения. 

 

 
 

 



1. 2. 3. 4.

1. ТЕЦ - към “Камибо” ЕООД - ТП

“Хименерго” Враца

ТЕЦ на гориво природен газ.

Оборудвана с 3 бр. БКЗ -160/100 МГ

/с обща мощност около 390 МW/.

През 2013г. не е възобновявана

дейноста на ГГИ.

1. ВЪЗДУХ

№ по ред

Голяма горивна инсталация (по 

Приложение №6 от Наредба №10 от 

06.10.2003г. към ЗЧАВ, ДВ, бр. 

93/2003г.)

Дейности за привеждане в 

съответствие, съгласно програмата 

по чл.10 от Наредба №10 от 

06.10.2003г. (по отделни ГГИ)

Отчет за изпълнението (по отделни 

дейности; краен срок за 

приключване на инвестиционното 

мероприятие)

Справка  1.1 Информация по дейностите за привеждане в съответствие на съществуващите големи горивни инсталации
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НДЕ измерено брой сума

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.
“Доверие  енергетика”АД,     

гр. Враца
           

Парни котли: 

- №1- ПКМ- Г-6,5 

не работи поради 

липса на 

технологична 

необходимост;

- №3- ПКМ- Г-12 е 

с демонтирана 

горелка и предстой 

напълно 

демонтиране на  

горивната 

инсталация;   

 1.1. NОx- 250 NОx- 99,7

Парова централа- парен котел 

№2 ПКМ- Г-6,5 на гориво 

природен газ

1 SO2- 35 SO2- <29,8 - - - - - - -

 CO - 100  CO - 92,8      

2. “Топлофикация- Враца”ЕАД,

гр. Враца - 

Справка 1.2. Емисионни измервания по смисъла на чл.16 Наредба №6/1999 г.                                                   

№

Наименование на оператор, 

обект, инсталация/ дейност, 

изпускащо устройство (№), 

пробоотборна точка

Брой 

измерван

ия

Извършени емисионни измервания Предприети мерки

Констатирани 

превишения на НДЕ 

– концентрации 

(mg/Nm
3
)

Дадени предписания
Показатели 

(прах, серен 

диоксид, 

азотни оксиди 

и др.)

Съставен 

акт (брой)

NОx, SO2 и

CO

размер   (лв.)

Санкции по чл. 69 от ЗООС

брой видБрой

Административно – 

наказателни мерки

Неизпълнен

и

Наказателни 

постановления, 

размер (лв.)

                                                                  

-
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 ОЦ “Младост”

 2.1. NОx- NОx- 213,5

 Инсталация за комбинирано

производство на ел. и топло

енергия /когенератор-4,4 MW

на гориво- природен газ/

1 SO2-  SO2- <28.9 - - - - - - - -

CO -  CO-  91,4

2.2. NОx- 250 NОx- 118,4

ВК- 50 №1 на гориво

природен газ

1 SO2- 35 SO2- <29.8 - - - - - - - -

CO - 100 CO - <6,9

3. “Хидком”АД, гр. Оряхово

3.1. 

Инсталация за нанасяне на

покрития върху метал- Камера

за електростатично

боядисване

1 - - - - - - - -

      

4.

 

4.1.

Инсталация за нанасяне на 

покрития върху дърво- Робот 

за нанасяне на лакотехнически 

покрития

1 - - - - - - - -

     

5. “Млечен рай- 2” ООД
1
, 

 гр. Враца, /кв. Бистрец/

Общи 

въглеводороди 

/определени 

като общ

органичен 

въглерод/

Общи 

въглеводо-

роди 

/определен

и като общ 

органичен 

въглерод/- 

  

NОx, SO2 и

CO

Общи 

въглеводо-

роди /общ

органичен 

въглерод/-

50

Общи 

въглеводо- 

роди /общ

органичен 

въглерод/- 

24,7

 ЕТ “КАМ- Никола Стойков”
 1

, 

гр. София - използващо под 

наем производствените 

мощности на “Дъб”АД,  гр. 

Враца

Общи 

въглеводо-

роди 

/определени 

като общ

органичен 

въглерод/

Общи 

въглеводо-

роди 

/определен

и като общ 

органичен 

въглерод/-

   

NОx, SO2 и CO
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 5.1. прах -80 прах – 42

Парен Котел THS 32/9 на

дизелово гориво /мазут/

1 NОx- 450 NОx- 119,3 - - - - - - - -

 SO2- 1700  SO2- 383,2

CO - 170 CO – 20

6. “Ню текс”АД
1
, гр. Мездра    

6.1. NОx - 250 NОx- 68,8

Парен котел ПКМ-Г- 12 на 

гориво природен газ

1 NOx, SО2 и CO SО2 - 35 SO2-  <28,9 - - - - - - - -

CO - 100 CO -  91,9

“Метизи” АД
1
, 

гр. Роман

 7.1. NОx- 250 NОx- 104,5

Водогреен котел OWM-1000

/гориво природен газ/

1 SO2- 35 SO2-  <28,9 - - - - - - - -

CO - 100 CO - < 53,0

7.2. NОx- 250 NОx- 159,7

Парен котел ПКМГ-4 /гориво

природен газ/

1 SO2- 35 SO2-  <28,9 - - - - - - - -

CO - 100 CO -  14,0

7.3. прах - 5 Прах- 2,4

Агрегат за горещо

поцинковане на телове и

полуфабрикат

1 SO2- 400 SO2- <28,9 - - - - - - - -

7.4.                                                                 

Линия за байцване на метал

1 SO2 SO2- 400 SO2- 66,2 - - - - - - - -

7.5. 1 NОx- 400 NОx- 

<19,9

Термоагрегати от процес на

патентиране на метал

SO2- 400  SO2- <28,9 - - - - - - - -

8. “Вархим”ЕООД
1
,   

прах , NОx,

SO2   и CO

7.

SO2  и  прах

NОx  и  SO2

NOx, SO2 и

CO

NOx, SO2 и

CO

Замърсяване на 

атмосферния 

въздух с прах над 

НДЕ в размер на 

61,70лв. наложена 

със Заповед №С- 4-

52-12/ 18.01. 

2013г.,  увеличена 

с

Наказателно 

Постановление

№ С- 4-52-14 / 

08.10.2013г. 

 в размер на 

361,61лв. 

/месечно/. 
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 гр. Мездра- Хидратен цех, гара 

Черепиш, общ. Мездра

1 текуща

   

 - - - - -   

  

- - - - -   

  

- - - - -   

  

- - - - -

  

9. “Хаджийски и фамилия”

ЕООД
1
, с. Градешница, общ.

Криводол

  

 9.1. прах-150 прах- 95,4

Парен котел ПКД-1,6 на

твърдо  гориво /дърва/  

1 NОx- 650 NОx- 126,1 - - - - - - - -

SO2-  2 000 SO2- 158,3

CO - 250 CO – 204,2

10.

 

 10.1. прах-150 прах- 

100,4

 Водогреен котел  №1 с 

номинална мощност- 4 MW на 

твърдо гориво /дърва и 

слънчогледова люспа/

1 NОx- 650 NОx- 266,7 - - - - - - - -

SO2-  2 000 SO2- 457,1

8.1. РФ №1 към чукова 

трошачка

1 прах прах-50 прах- 303

прах- 387

8.3. РФ №3 към пълначно 

отделение насипна вар и 

силози

1 прах прах-50 прах- 

103,3

8.2. РФ №2 към мелница и 

елеватор №19

1 прах прах-50

8.4. РФ №4 към пакетиращи 

машини пълначно отделение

1 прах прах-50

ЕТ “Йордан Величков- Влади” 
1
, с. Зверино        общ. Мездра

  

прах, NОx, SO2  

и CO

  

Замърсяване на 

атмосферния 

въздух с прах над 

НДЕ в размер на 

61,70лв. наложена 

със Заповед №С- 4-

52-12/ 18.01. 

2013г.,  увеличена 

с

Наказателно 

Постановление

№ С- 4-52-14 / 

08.10.2013г. 

 в размер на 

361,61лв. 

/месечно/. 

прах, NОx, SO2 

и CO

прах- 

122,8
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CO - 250 CO – 143,5

10.2. прах-150 прах- 99,5

Водогреен котел  №2 с 

номинална мощност- 4 MW на 

твърдо гориво /дърва и 

слънчогледова люспа/

1 NОx- 650 NОx- 263 - - - - - - - -

SO2-  2 000 SO2- 340,1

CO - 250 CO – 134,4

Общо  0 0 0 0 0 1

   * - < по малко от границата на количествено определяне на метода

прах, NОx, SO2  

и CO

прах, NОx, SO2  

и CO
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НДЕ измерено брой сума

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

- - - - - - - - - - - - - -

Общо 0 0 0 0 0 0 0

Справка 1.3. Емисионни измервания по смисъла на чл.17 Наредба №6/1999 г. 

Неизпълнени

Наказателни 

постановления, размер 

(лв.)
Съставен 

акт (брой)

Административно – наказателни мерки

Показатели 

(прах, серен 

диоксид, азотни 

оксиди и др.)

№

Наименование на 

оператор, обект, 

инсталация/ дейност, 

изпускащо устройство 

(№), пробоотборна 

точка

Брой 

измервания

размер 

(лв.)

Предприети меркиИзвършени емисионни измервания 

Констатирани 

превишения на НДЕ 

– концентрации 

(mg/Nm
3
)

Дадени предписания

Брой

Санкции по чл. 69 

от ЗООС

бро

й
вид
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                                                                                                                                                                                 Справка 1.4. Собствени периодични измервания съгласно Глава пета от Наредба № 6/1999 г.

НДЕ измерено

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1.
“Холсим/България/”АД1,       

с. Бели Извор, общ. Враца

CO- 2000        

HF– 1

CO- 301,9    

HF- 0,38

Cd+Tl – 0,05 Cd+Tl – 

0,0029

 Hg– 0,05  Hg– 0,0004

Sb+As+Pb+

Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V– 

Sb+As+Pb+Cr

+Co+Cu+Mn+

Ni+V– 0,0158

Диоксини и 

фурани– 

0,1ng/Nm
3

Диоксини и 

фурани– 

0,0002ng/Nm

3

HF- < 0,25

Cd+Tl- 0,0023

 Hg- 0,0145

1.1. Пещ №2 за производство на

цимент. Пробите се взимат от

Хърватска лаборатория

”METROALFA” Загреб и се

анализират от лаборатория в гр.

Марибор, Словения 

CO- 893,3

Административно – 

наказателни мерки

размер (лв.)видБрой
Неизпълне

ни

Наказателни 

постановлени

я, размер (лв.)

Съставен 

акт (брой)

Предприети мерки

Дадени 

предписания

№

Наименование на оператор, 

обект, инсталация/ дейност, 

изпускащо устройство (№), 

пробоотборна точка

Брой 

измерван

ия

Извършени емисионни измервания 

Констатирани 

превишения на НДЕ – 

концентрации 

(mg/Nm
3
)

Показатели 

(прах, серен 

диоксид, азотни 

оксиди и др.)

Санкции по чл.69 от 

ЗООС

брой

-2 - - -Въглероден оксид,  

флуороводород, 

диоксини и 

фурани, антимон, 

арсен, олово, 

хром, кобалт, мед, 

манган, никел, 

ванадий, кадмий и 

талий и живак

- - -
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Sb+As+Pb+Cr

+Co+Cu+Mn+

Ni+V– 0,0209

Диоксини и 

фурани– 

0,00182ng/N

m
3

1.2. Захранване на пещ- до 

охладителна кула

1 Прах прах- 50 прах-18 - - - - - - -

1.3. Елеватор на ролкова преса 1 Прах прах- 50 прах-15,5 - - - - - - -

1.4. Пневмоканали на ролкова

преса

1 Прах прах- 50 прах-24,1 - - - - - - -

1.5. Сепаратор за циментова

мелница 3

1 Прах прах- 50 прах-14,3 - - - - - - -

1.6. Първа пресипка на

транспорт за цимент на

циментова мелница 3

1 Прах прах- 50 прах-15,4 - - - - - - -

1.7. Лентов транспортьор 2 на

ролкова преса

1 Прах прах- 50 прах-18,8 - - - - - - -

1.8. Елеватор и лентов 

транспортьор 1 на ролкова преса

1 Прах прах- 50 прах-17,2 - - - - - - -

1.9. Пресипка и бункер на лентов 

транспортьор 1 на ролкова преса

1 Прах прах- 50 прах-14,1 - - - - - - -

1.10. Пресипка и бункер на 

лентов транспортьор 1 на 

ролкова преса

1 Прах прах- 50 прах-9,8 - - - - - - -

1.11. Силози за клинкер 5 и 6 1 Прах прах- 40 прах-15,4 - - - - - - -

 1.12. Клинкер везна за 

циментова мелница №3

1 Прах прах- 50 прах-9,5 - - - - - - -

1.13. Захранване на пещ- до

силозите за сурово брашно

1 Прах прах- 50 прах-15,2 - - - - - - -

1.14. Захранване на пещ- до

ВДГ

1 Прах прах- 50 прах-16,7 - - - - - - -

1.15. Лентов транспортьор от

покрит склад към бункер за 

1 Прах прах- 50 прах-14 - - - - - - -

 1.16. Вибросито 1 Прах прах- 50 прах-16,9 - - - - - - -

1.1. Пещ №2 за производство на

цимент. Пробите се взимат от

Хърватска лаборатория

”METROALFA” Загреб и се

анализират от лаборатория в гр.

Марибор, Словения 

-2 - - -Въглероден оксид,  

флуороводород, 

диоксини и 

фурани, антимон, 

арсен, олово, 

хром, кобалт, мед, 

манган, никел, 

ванадий, кадмий и 

талий и живак

- - -
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 1.17. Ж.П. Товарище 1 Прах прах- 50 прах-14 - - - - - - -

 1.18. Питатели за суровини 1 Прах прах- 50 прах-11 - - - - - - -

1.19. Елеватор и пневмоканали

на автотоварище 2 за насипен

цимент

1 Прах прах- 50 прах-12,4 - - - - - - -

1.20. Лентов транспортьор от

разтоварище за твърдо гориво и

варовик към покрит склад

1 Прах прах- 50 прах-11,7 - - - - - - -

 1.21. Бункери за суровини 1 Прах прах- 50 прах- 11,5 - - - - - - -

1.22. Везни за суровини 1 Прах прах- 50 прах-13,1 - - - - - - -

1.23. Нарязани хартия, картон,

дърво

1 Прах прах- 50 прах-16,9 - - - - - - -

1.24. Покрит склад за твърдо

гориво и варовик

1 Прах прах- 50 прах-18,7 - - - - - - -

1.25. Лентов транспортьор от

покрит склад към Въглищна

мелница 

1 Прах прах- 50 прах-15,8 - - - - - - -

1.26. Бункер за фини въглища 1 Прах прах- 50 прах-26,0 - - - - - - -

 1.27. Бункер към въглищна 

мелница

1 Прах прах- 50 прах-8,8 - - - - - - -

 1.28. Клинкер транспорт №5 1 Прах прах- 50 прах-2,4 - - - - - - -

 1.29.Събирателна лента за 

суровини

1 Прах прах- 40 прах- 37,2 - - - - - - -

2. “Екопроект” ООД
1
, 

 гр. Враца - Регионалното депо

за неопасни отпадъци Враца-

Мездра

2 CO2- CO2- 71 172        

 H2S-  H2S- <20* - - - - - - -

CH4-  CH4- 9 362

CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 3 065

2.2. CO2- CO2- 26 126   

2.1. Газов кладенец №1  CO2, H2S и  CH4

CO2, H2S и  CH42
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Газов кладенец №2 H2S- H2S- <20* - - - - - - -

CH4-  CH4- 1 341

CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 1 470

2.3. CO2- CO2- 36 576 

H2S- <20*  - - - - - - -
Газов кладенец №3  H2S- CH4- 7 155

CH4- CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 5 201

2.4. CO2- CO2- <2% 

Газов кладенец №4  H2S- H2S- <20*  - - - - - - -

CH4- CH4- 10 666

CO2- 

<39 540 H2S- 

<20*  

CH4- 10 636

CO2- 

<39 540 H2S- 

<20*  

CH4- 5 933

CO2- 25 325 

H2S- <20*  

CH4- 9 649

CO2- 18 811 

H2S- <20*  

CH4- 9 124

CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 19 936

CO2, H2S и  CH4

CO2, H2S и  CH4

2

11

CO2, H2S и  CH42

67



CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 28 172

CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 22 325

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 6 209

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 15 736

CO2 - 

<17 793H2S- <20*

CH4- 17 330

2.5. CO2- CO2- <2% 

Газов кладенец №5  H2S- H2S- <20*  - - - - - - -

CH4- CH4- 275

CO2- 

<39 540 H2S- 

<20*  

CH4- 270

CO2- 

<39 540 H2S- 

<20*  

CH4- 339

CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 249

CO2, H2S и  CH4

CO2, H2S и  CH4

11

11
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CO2- <17 

793 H2S- 

<20*  

CH4- 355

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 260

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 217

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 220

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 571,9

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 579,7

CO2- 

<17 793 H2S- 

<20*  

CH4- 218,4

3.

   

3.1. прах - 40 прах – 17,1

NОx- 500 NОx- 43,8 - - - - - - -Тунелна сушилна, блок №1 към 

Инсталация за производство на 

тухли чрез изпичане в рингова 

пещ

CO2, H2S и  CH4

Прах , NОx, SO2, 

CO, Pb    и 

Органични 

вещества 
/определени  като 

общ С/

11

“Стройкерамика”АД
1
- цех

Мездра,  гр. Мездра

  

1
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SO2- 750 SO2- 77,9

CO - 250 CO – 223,6

 Pb- 3  Pb- < 0,01*
Органични 

вещества- 

20

Органични 

вещества- 

18,0

4. “Кралтрейс” ООД,    

 гр. Враца   

4.1.                                                                                                                                                  

Асфалтосмесителна инсталация

към Асфалтова база, с. Паволче,

общ. Враца

прах -20 прах -55,9

1 постоянен - - 1 текуща

За 

замърсяване 

на 

атмосферния 

въздух с

прахообразн

и вещества

/прах в

размер на

47,44 лв.

наложена с

Наказателно 

Постановлен

ие № С- 4-

136-10/12. 

12. 2013г.

NОx- 400 NОx- 33,1

SO2-  400 SO2- 149,7

CO - 500 CO - 482,4

Орган. в-ва- 

100

Органични 

в-ва- 99,1

 5. “Топлофикация- Враца”ЕАД, 

гр. Враца - 

 ТЕЦ “Градска”  

 5.1. NОx- 250 NОx - 100

 Водогреен Котел  ВПКГМ-12 

/№1/ на гориво природен газ

1 NОx, SO2  и CO SO2- 35 SO2 -  < 30 - - - - - - -

CO - 100 CO -  < 12,6   

Тунелна сушилна, блок №1 към 

Инсталация за производство на 

тухли чрез изпичане в рингова 

пещ

 

Прах , NОx, SO2, 

CO, Органични 

вещества 

/определени  като 

общ С/ 

1

Прах , NОx, SO2, 

CO, Pb    и 

Органични 

вещества 
/определени  като 

общ С/

 

  

1
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5.2. NОx- 250 NОx - 94,3

Водогреен Котел  ВПКГМ-12 

/№2/ на гориво природен газ

1 NОx, SO2  и CO SO2- 35 SO2 -  < 30 - - - - - - -

CO - 100 CO -  < 12,6

5.3.  NОx-  NОx - 102,90

 Когенератор №1 на гориво 

природен газ

1 NОx, SO2  и CO  SO2-  SO2 -  30,26 - - - - - - -

  CO -   CO -  86,90

5.4.  NОx-  NОx - 112,75

 Когенератор №2  на гориво 1 NОx, SO2  и CO SO2-  SO2 -  32,96 - - - - - - -
 CO -   CO -  97,6

6.

 

6.1.     

Парен котел КПН/Г- 1,8 MW на 

гориво компресиран  природен 

1 NOx, SО2 и CO NОx - 250 NОx -163

SО2 - 35 SО2 - <28,9 - - - - - - -

CO - 100 CO – 85,5

7. “Нивего”ООД
1
, с. Чирен

 общ. Враца

7.1. NОx - 250 NОx – 49,2

Парен котел ПКНГ- 1,2 MW на 

гориво природен газ

1 NOx, SО2 и CO SО2 - 35 SО2 - <29,8 - - - - - - -

CO - 100 CO – 85,3

8. “Яйца и птици”АД
1
, 

 гр. Мизия- площадка

Козлодуй8.1.

Обезпрашителна инсталация №1-

дозиране на микроелементи

1 Прах прах- 20 прах- 12,1 - - - - - - -

8.2.

Обезпрашителна инсталация №2-

дробилки

1 Прах прах- 20 прах- 11,0 - - - - - - -

8.3. 

Обезпрашителна инсталация №3-

елеватор кота 12

1 Прах прах- 20 прах- 14,0 - - - - - - -

    

“Екопродукт Мегия”ЕООД
1
, 

гр. Враца
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8.4.

Обезпрашителна инсталация №4-

елеватор кота 16

1 Прах прах- 20 прах- 16,1 - - - - - - -

9. ЕТ “Йордан Величков- 

Влади”
1
, с. Зверино

 общ. Мездра, обл. Враца

9.1. прах- 150 прах- 94,2 

Водогреен котел  №1 с 

номинална мощност- 4 MW на 

гориво дърва и слънчогледова 

люспа

1 Прах, NОx, SO2  

и CO

NОx- 650 NОx- 235,5 - - - - - - -

SO2- 2 000 SO2- 187,6

CO - 250 CO - 148,1 

9.2. прах- 150 прах- 91,1

Водогреен котел  №2 с 

номинална мощност- 4 MW на 

гориво дърва и слънчогледова 

люспа

1 Прах, NОx, SO2  

и CO

NОx- 650 NОx- 262,9 - - - - - - -

SO2- 2 000 SO2- 176

CO - 250 CO - 144,7 

10.  “Центромет”АД, 

 гр. Враца

10.1. NОx- 250 NОx-  49,9

Водогреен котел  РО 116 с 

номинална мощност 1,3MW на 

гориво природен газ

1 NОx, SO2  и CO SO2- 35 SO2-  < 29,8 - - - - - - -

CO - 100 CO -  91,5

11. Подземно газохранилище

“Чирен”, с. Чирен, 

 общ. Враца към 

“Булгартрансгаз”ЕАД, 

 гр. София

 11.1. NОx-  NОx-  232,6

 Газомоторен компресор №5

(бутален двигател с вътрешно

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

NОx, SO2  и CO
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  CO -   CO -  124,2

 11.2. NОx-  NОx-  271,5

 Газомоторен компресор №6

(бутален двигател с вътрешно

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

  CO -   CO -  120,6

11.3. NОx-  NОx-  293,9

Газомоторен компресор №7 

(бутален двигател с вътрешно 

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

 CO -   CO -  129,6

11.4. NОx-  NОx-  274

Газомоторен компресор №8

(бутален двигател с вътрешно

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

 CO -   CO -  124

11.5. NОx-  NОx-  263,1

Газомоторен компресор №9

(бутален двигател с вътрешно

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

 CO -   CO -  125,7

11.6. NОx-  NОx-  277,1

Газомоторен компресор №10

(бутален двигател с вътрешно

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

 CO-   CO -  120,3

11.7. NОx-  NОx-  275,7

Газомоторен компресор №11 

(бутален двигател с вътрешно 

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

 CO -   CO -  132,4

11.8. NОx-  NОx-  277,8

Газомоторен компресор №12

(бутален двигател с вътрешно

горене)

1  SO2-  SO2-  < 

29,8*

- - - - - - -

 CO -   CO -  195,7

11.9. NОx- 250 NОx-  78,4

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO
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Водогреен котел №1- 0,74 MW

на гориво природен газ

 SO2- 35  SO2-  < 

28,9*

- - - - - - -

1  CO  - 100  CO -  22,6

11.10. NОx- 250 NОx-  74,4

Водогреен котел №2- 0,74 MW

на гориво природен газ

 SO2- 35  SO2-  < 

28,9*

- - - - - - -

1  CO  - 100  CO -  54,2

11.11.  NОx- 250 NОx-  106,1

Водогреен котел №3- 0,74 MW

на гориво природен газ

 SO2- 35  SO2-  < 

28,9*

- - - - - - -

1  CO  - 100  CO -  26,5

12.

 

 12.1.                                                                   

Асфалтосмесителна 

инсталация, асфалтова база, с. 

Чирен, общ. Враца

прах- 20 прах- 140,3

1 постоянен - - 1 текуща

За 

замърсяване 

на 

атмосферния 

въздух с

прахообразн

и вещества

/прах в

размер на 28

лв. наложена

с 

Наказателно 

Постановлен

ие №С-4-146-

1/ 20.11.

2013г. 
 NОx- 400 NОx- 108,5

1 SO2- 400 SO2- 71,9     

CO - 500 CO - 327,5 

Прах, CO,NОx, 

SO2  и  общи 

въглеводороди 

/общ органичен 

въглерод / 

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

NОx, SO2  и CO

“Пътстройинженеринг” АД,  

гр.  Враца
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общи 

въглеводор

оди /общ 

органичен 

въглерод / - 

100

общи 

въглеводоро

ди /общ 

органичен 

въглерод /- 

87,4 

Общо 2 0 0 0 2  

* < - по малко от границата на количествено определяне на метода

Прах, CO,NОx, 

SO2  и  общи 

въглеводороди 

/общ органичен 

въглерод / 
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Монтирана и 

пусната в 

експлоатация 

апаратура по 

замърсители

В процес на 

монтаж  

(очаквана 

дата на 

въвеждане)

Закупена 

апаратура 

(очаквана 

дата на 

въвеждане)

Предстояща 

доставка на 

апаратура и 

очаквана дата на 

въвеждане/ етап 

процедура за избор 

на фирма за 

закупуване на 

апаратура

При 

неизпълнение- 

причини и 

предприети 

действия от 

РИОСВ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Пещ №2 за 

производство 

на цимент 

№1 Прах, азотни 

оксиди, серен 

диоксид, общ 

органичен 

въглерод, 

хлороводород 

и кислород, 

влага,  

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

Автом. 

прахомер  - 

SICK FW 101 и 

автом. 

газанализатор 

SICK  MCS 100 

E HW

- - - -

Въглищна 

мелница

№2 Прах, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

Автом. 

прахомер  - 

SICK FW 101

- - - -

Скарен 

охладител

№3 Прах, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

Автом. 

прахомер  - 

SICK FW 101

- - - -

Циментова 

мелница №1

№4 Прах, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

 Автом. 

прахомер  - 

SICK FW 101

- - - -

Годишни доклади по 

смисъла на чл.51 от 

Наредба №6 (попълват 

се: представен, приет 

или неприет)

Справка 1.5. Изпълнение на  изискванията по осигуряване  на собствени  непрекъснати (автоматични) измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества 

съгласно Наредба № 6/1999 г. 

№

Наименование 

на оператор и 

обект

Източник на 

емисии – 

инсталация/ 

дейност

 

Замърсители 

параметри, 

подлежащи 

на СНИ

Състояние на изпълнение

Изпускащо 

устройство/ 

газоход (№)

Представени и Приети

Годишни Доклади за

2012г. на подобектите с

изпускащи устройства

от №1 до №6

включително

1. “Холсим / 

България/” 

АД1,с. Бели 

Извор, общ. 

Враца
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Циментова 

мелница №2

№5 Прах, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

Автом. 

прахомер  - 

SICK FW 101

- - - -

Циментова 

мелница №3

№6 Прах, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

Автом. 

прахомер  - 

SICK FW 101

- - - -

- - - - -

Сяровъглеродн

о производство

Инсталация 

за 

производств

о на 

сяровъглеро

д

Серен 

диоксид, 

сяроводород, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

- - - - -

ТЕЦ – на 

гориво 

природен газ /3 

бр. БКЗ -

160/100 МГ /с 

обща мощност 

390 МW/

№1 Серен 

диоксид , 

прах , азотни  

оксиди,  

Въглероден  

оксид 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

- - - - -

Забележка. В колона 11 се отчитат представените  годишни доклади  до 31 март на предходната 2013 г. Справка 1.5 се изпраща в срок до 30 април на настоящата 2014 г. на електронен адрес  kkd@moew.government.bg

3. “Камибо”ООД, -

ТП“Хименерго

”
1, гр. Враца

Представени и Приети

Годишни Доклади за

2012г. на подобектите с

изпускащи устройства

от №1 до №6

включително

1. “Холсим / 

България/” 

АД1,с. Бели 

Извор, общ. 

Враца

2. “Химко” АД1, 

гр. Враца

Карбамидно 

производство

Гранул. кула 

Стамикарбо

н №12   

Карбамиден 

прах, амоняк, 

влага, 

температура, 

налягане  и 

обемен дебит

Гранул. кула 

Стамикарбо

н №34   

- -

- -

Гранул. кула 

Стамикарбо

н №56   

7-ма  техн. 

линия  

Снампрожет

и

-

-

-

- -

Производствените 

мощности са с 

преустановена 

дейност от 2006г.  

Същата до момента 

не е възобновявана.

- -

- -

- -

Дружеството е с

преустановена 

производствена 

дейност от 31. 08.

2002г. Същата до

момента не е

възобновявана.
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1. 2. 3. 4. 5.

1.1
Б-я, ул. Илинден, гр. Враца „БГ ИНВЕСТМЪНТ”

ЕООД,  гр. Оряхово

гр.Враца ДА  

1.2
Б-я, Оряховско Шосе, гр. 

Враца

“Никойл-2” ЕООД, гр.

Враца

гр.Враца ДА

1.3

Б-я, “Еко България” ЕАД, 

бул. „Мито Орозов” № 65, гр. 

Враца

“Еко България” АД, гр.

София

гр.Враца ДА  

1.4

Б 045 , ул. “Ал. 

Стамболийски” №26, гр. 

Мездра

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр.Мездра ДА

1.5
“Аскостройинвест” ООД, с. 

Лесура

“Аскостройинвест” ООД,

гр. София

с. Лесура,  общ. Криводол ДА

1.6
Б-я, ул. “Ломско шосе” №16, 

гр. Козлодуй

„Павиана” ООД, гр. Плевен гр.Козлодуй ДА  /не работи/

1.7

Б-я, ул. “Георги Димитров”, 

гр. Криводол

СД “Георги – газ-

Апостолов и сие”,

гр.Криводол

гр. Криводол ДА 

1.8
Б 022, ЦГЧ кв. 44А, гр. Враца “ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр.Враца ДА/ ИКП 

1.9

Б-я 1010, гр. Враца, бул. 

„Втори юни”

“ОМВ България” ООД, гр.

София

гр.Враца ДА

1.10
Б-я, “Косаня” , с. Алтимир , 

общ. Бяла Слатина

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия с. Алтимир, общ. Бяла

Слатина

ДА

1.11
Б-я “Прима”,  гр. Бяла 

Слатина, ул. „Николай 

“Тим Газ” ООД гр. Бяла

Слатина

гр. Бяла Слатина ДА

1.12
Б-я,  гр. Оряхово, ул. 

„Архитект Цолов” № 124

“Любомир Илчев-Илчев”

ЕТ гр. Плевен

гр. Оряхово ДА  

1.13
Б-я “Косаня”,  гр. Мездра, ул. 

„Христо Ботев” №77-79

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия гр. Мездра ДА/ ИКП  

1.14
Б-я “BG-Ойл”,  гр. Враца, 

бул. „Мито Орозов” № 34

“Автотранс-97” ООД, гр.

Враца

гр. Враца ДА  

1.15
Б-я,  гр. Криводол,  ул. 

“Глухов”

“Витекс” ООД, гр.

Криводол

гр. Криводол- промишлена

зона

ДА/ ИКП

1.16

Б-я, „Лукойл” ЕООД , код Ф 

540, Западна индустриална 

зона, гр. Враца

“Никойл-2” ЕООД , гр.

Враца

гр.Враца ДА

1.17
Б-я, бул.  „Втори юни”, гр. 

Враца

“Никойл-2” ЕООД , гр.

Враца

гр.Враца ДА

I. Нови бензиностанции (съгласно чл. 13, ал. 1, т.1)

Населено 

място/местоположение

Справка 1.6.Бензиностанции на територията на РИОСВ – гр. Враца към м. декември 2013г., във връзка с 

прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999 г.) – Етап І

№ Адрес Оператор

Съответства на 

изискванията (ДА/НЕ); 

Контролни дейности: 

издадени предписания 

(ИП); извършена 

контролна проверка 

(ИКП); предстои 

проверка (ПП).
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1.18

Б-я, „ТА-Ойл”, бул. „Мито 

Орозов” № 63, гр. Враца

„Товарен Автотранспорт”

АД, гр. Враца

гр.Враца ДА

1.19

Б-я, ул. „Захари Стоянов” № 

4 /ДАП, гр. Бяла Слатина

"Петрони-21" ЕООД

(бивша „СП Петрол”

ЕООД) гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина ДА

1.20

Б-я, „Стил Ойл”, ул. „Васил 

Левски” № 80, гр. Бяла 

Слатина

„Агростил-2003” ЕООД,

гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина ДА  

1.21
Б-я, „Екометан Враца” , 

Оряховско шосе, гр. Враца

„Екометан Враца” ООД, гр.

Враца

гр. Враца ДА/ ИКП 

1.22

Б-я, „Аванти Враца”, бул. 

„Хр. Ботев”, гр. Враца

„ОМВ Бълтгария” ООД, гр.

София, код 1303

гр. Враца ДА  

1.23
Б-я,  с. Остров, общ. Оряхово „Ейч Еф Би” ЕООД, гр.

София

с. Остров, общ. Оряхово ДА

1.24

Б-я, „Никойл” гр. Враца ул. 

„Промишлена зона”, гр. 

Враца

„Никойл” ЕООД, гр. Враца гр. Враца ДА

1.25

Б-я, Б 127 (бивша „Петрол-

Лукойл” АД, код 3101), гр. 

Враца

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр. Враца, м. „Дъбника” ДА/ ИКП  

1.26

Б-я, Б 151 (бивша „Петрол-

Лукойл” АД, код 3108) гр. 

Бяла Слатина, ул. „Иванчо 

Съйнов” № 1

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр. Бяла Слатина, изхода за

гр. Плевен

ДА 

1.27

Б-я, Б 147 ( бивша “Петрол-

Лукойл”, код 3113), гр. 

Козлодуй, бул. “Дондуков”

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр. Козлодуй ДА/ ИКП   

1.28
Б-я, ул. “Дунав” № 17- 

Ферибота, гр. Оряхово

„БГ ИНВЕСТМЪНТ”

ЕООД,  гр.Оряхово

гр. Оряхово ДА  

1.29
Б-я, бул. “Ленин” № 103, с. 

Гложене

“Косаня”  ЕООД, гр. Мизия с. Гложене, общ. Козлодуй ДА  

1.30

Ведомствена бензиностанция 

на “Холсим България” АД, с. 

Бели Извор

“Авто 2002” ЕООД, с. Бели

Извор

с. Бели Извор, общ. Враца ДА 

1.31
Б-я "Джими" ООД, гр. 

Мездра, главен път Е79

Б-я "Джими" ООД, гр. 

Мездра, 

гр. Мездра, главен път Е79 ДА 

1.32
Б-я "Ивкос"с. Хърлец, общ. 

Козлодуй

"Ивайло Найденов"ЕТ, гр. 

София

с. Хърлец, на изхода към гр.

Козлодуй

ДА /преустановена 

дейност/

1.1

Ведомствена бензиностанция

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.

Козлодуй

гр.Козлодуй ДА  

1.2

Б-я “Косаня”, ул. “Тодор 

Костов”, кв. 311, с. 

Селановци, общ. Оряхово

“Косаня” ЕООД,  гр. 

Мизия,

с. Селановци, общ. Оряхово ДА

1.3
Б-я “Косаня”, ул. 

“Освободител” №10, гр. 

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия В централната част на гр.

Козлодуй

ДА

1.4
Б-я „Дъбника”, гр. Враца ж.к. 

“Дъбника”, зад КАТ

“И.П.И.-Груп” ЕООД, гр. 

Враца

гр. Враца ДА  

II. Действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000  м3  и действащи бензиностанции, 

разположени в урбанизирана територия по смисъла на ЗУТ, независимо от тяхната производителност (съгласно 

чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б))
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1.5
Б-я “Топливо”, гр. Враца “Топливо” АД, клон Видин Враца- индустриална зона ДА

1.6
Б-я “Топливо”, ул. „Васил

Левски” № 18, гр. Криводол

“Топливо” АД, клон Видин гр. Криводол ДА/ ИКП 

1.7

Б-я , ул. „Георги Димитров”

№2А, гр. Криводол

“Иванови” ООД, гр.

Криводол

гр. Криводол ДА

1.8
Б-я, ул. “Складова” №5, гр.

Враца

“Автобусни превози-98”

АД, гр. Враца

гр. Враца ДА

1.9
Б-я “Топливо”, ул.

„Вратцата”, гр. Враца

“Топливо” АД, клон Видин гр. Враца ДА

1.10
Б-я “Евро Ойл” гр. Враца, ул.

“В. Кънчов”

“Иф Маш” ЕООД, гр.

София

гр. Враца ДА

1.11
Б-я “Топливо”, ул. „Васил

Левски” № 18, гр. Криводол

„Шел България” ЕАД, гр.

София

гр. Оряхово ДА  

1.12
Б-я „Косаня”, ул. „Врачанско

шосе”

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия гр. Мизия ДА

1.13

Б-я „Косаня”, с. Софрониево

входа на селото

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия с. Софрониево ДА  

1.14
Б-я „Круиз 77”, гр. Бяла

Слатина-околовръстен път

„Круиз 77” ООД, гр. Долна

Баня, обл. София

гр. Бяла Слатина ДА

1.15
Б-я, ул. „Георги Димитров”,

с. Хайредин

„Гущерски” ЕООД, с.

Хайредин

с. Хайредин ДА/ ИКП, не работи от 

2012г.

1.16
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3103, гр. Враца

 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1.17
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3104, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА

1.18
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3105, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА

1.19

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3106, гр. Роман

Под наем на ЕТ"Ивайло 

Найденов", гр. София от 

“Петрол” АД, гр. София

гр. Роман ДА  

1.20
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3107, гр. Криводол

 “Петрол” АД, гр. София гр. Криводол ДА 

1.21
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3110, с. Борован

 “Петрол” АД, гр. София с. Борован ДА/ ИКП 

1.22
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3112, с. Гложене

 “Петрол” АД, гр. София с. Гложене ДА

1.23

Бензиностанция "Лечови"

ООД, с. Хайредин, ул. „Рила”

№3 (бивша “Петрол” АД, код 

"Лечови" ООД с. Хайредин с. Хайредин ДА/ ИКП  

1.24
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3116, с. Габаре

 “Петрол” АД, гр. София с. Габаре ДА

1.25

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3117, с. Бутан

Под наем на ЕТ"Ивайло 

Найденов", гр. София от 

“Петрол” АД, гр. София

с. Бутан ДА

1.26
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3118, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА 

1.27

Бензиностанция ул. "Никола

Войновски" №100 (бивша

“Петрол” АД, код 3119), с.

Зверино

"Инвест Петролиом Ойл" 

ООД, гр. Враца

с. Зверино ДА
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1.28

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3121, гр. Бяла

Слатина

“Петрол” АД, гр. София гр. Бяла Слатина ДА

1.29
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3123, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1.30
Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3133, гр.Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1.1 - - - -

1.1

Б-я, Главен път Е 79, 

”Ромпетрол България”АД 

местността “Крушовишка 

бара”

 ”Ромпетрол България”АД, 

гр. София, бул. "Сливница" 

№ 188

Между Враца и Мездра на

главен път Е 79

ДА/ИКП  

1.2

Б-я, Главен път Е 79, 

”Ромпетрол България”АД 

местността “Дърводелци”

”Ромпетрол България”АД, 

гр. София, бул. "Сливница" 

№ 188

Между Враца и Мездра на

главен път Е 79

ДА/ИКП  

1.3
Б-я, Б 189 (бивша „Петрол” 

АД, код 3102), гр. Враца

“ЛУКОЙЛ – България” 

ЕООД, гр. София

гр. Враца, изхода за гр.

Мездра

ДА

1.4

Б-я, Б 182 (бивша „Петрол” 

АД, код 3111), гр. Оряхово

“Стоянов Ойл 52” ЕООД, 

гр. София

гр. Оряхово, ул. „Драгоман”

вход от Мизия

ДА

1.1

Б-я, с. Алтимир Б-я “Юлита- Б” ООД, гр.

Враца,  ул. "Ангел Грамчев" 

№ 2

с. Алтимир, общ. Бяла

Слатина, извън регулация

ДА/ИКП

1.2
Б-я, ведомствена с. Чирен ,

общ. Враца

“Булгаргартрансгаз” ЕАД,

район Чирен

Извън регулация с. Чирен,

общ. Враца

ДА

1.3

Б-я “Пегас”, с. Ребърково,

общ. Мездра с/у КПП, гл. път

Е 79

“Вестранс” ООД, гр.

София, ул. "Пирин" № 91

с. Ребърково при

КПП,главен път Е 79 

ДА/ИКП  

V. Действащи бензиностанции с производителност под 100 м3 (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4)

IV. Действащи бензиностанции с производителност над 100 м3 (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4)

III. Действащи бензиностанции с производителност над 500 м3 (съгласно чл. 13, ал. 1 ,т. 3)
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1. 2. 3. 4. 5.

1.1 - - - -

1.1 - - - -

1.1

- - - -

1.1 - - - -

1.1 - - - -

1.1
Б-я, ул. Илинден, гр. 

Враца

„БГ ИНВЕСТМЪНТ”

ЕООД,  гр.Оряхово

гр.Враца  

1.2

Б-я, Оряховско Шосе, гр. 

Враца

“Никойл-2” ЕООД ,гр.

Враца

гр.Враца ДА

1.3

Б-я, “Еко България” ЕАД, 

бул. „Мито Орозов” № 

65, гр. Враца

“Еко България” АД, гр.

София

гр.Враца  

1.4

Б 045 , ул. “Ал. 

Стамболийски” №24, гр. 

Мездра

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр.Мездра  ДА*

1.5

“Аскостройинвест” ООД, 

с. Лесура

“Аскостройинвест” ООД,

гр. София

с. Лесура,  общ. Криводол  

Справка 1.6.1 Бензиностанции на територията на РИОСВ – гр. Враца към м. декември 2013г., във връзка с 

прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999 г.)- Етап ІІ

Адрес Оператор

Съответства на 

изискванията (ДА/НЕ); 

Контролни дейности: 

издадени предписания (ИП); 

извършена контролна 

проверка (ИКП); предстои 

проверка (ПП).

Населено 

място/местоположение
№

I. Нови бензиностанции (съгласно чл. 14а, ал. 1) с производителност /действителна или проектна/ над 3000  м3

IІ. Нови бензиностанции (съгласно чл. 14а, ал. 1) с производителност /действителна или проектна/ над 500  м3

IІІ. Нови бензиностанции (съгласно чл. 14а, ал. 1) с производителност /действителна или проектна/ над 100  м3

IV. Нови бензиностанции (съгласно чл. 14а, ал. 1) с производителност /действителна или проектна/ под 100  м3

V. Действащи бензиностанции по чл. 14а,  ал. 2,  3 и 4 с производителност над 3000  м3

VІ. Действащи бензиностанции по чл. 14а,  ал. 2,  3 и 4 с производителност над 500  м3
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1.6
Б-я, ул. “Ломско шосе” 

№16, гр. Козлодуй

„Павиана” ООД, гр.

Плевен

гр.Козлодуй не работи 

1.7

Б-я, ул. “Георги 

Димитров”, гр. Криводол

СД “Георги – газ-

Апостолов и сие”,

гр.Криводол

гр.Криводол  

1.8

Б 022, ЦГЧ кв. 44А, гр. 

Враца

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр.Враца  ДА/ИКП

1.9
Б-я 1010, гр. Враца, бул. 

„Втори юни”

“ОМВ България” ООД,

гр. София

гр.Враца ДА

1.10

Б-я, “Косаня” , с. 

Алтимир , общ. Бяла 

Слатина

“Косаня” ЕООД, гр.

Мизия

с. Алтимир, общ. Бяла

Слатина

 

1.11

Б-я “Прима”,  гр. Бяла 

Слатина, ул. „Николай 

Хрелков” № 30

“Тим Газ” ООД гр. Бяла

Слатина

гр. Бяла Слатина  

1.12

Б-я,  гр. Оряхово, ул. 

„Архитект Цолов” № 124

“Любомир Илчев-Илчев”

ЕТ гр. Плевен

гр. Оряхово  

1.13

Б-я “Косаня”,  гр. Мездра, 

ул. „Христо Ботев” №77-

79

“Косаня” ЕООД, гр.

Мизия

гр. Мездра ИКП

1.14

Б-я “BG-Ойл”,  гр. Враца, 

бул. „Мито Орозов” № 34

“Автотранс-97” ООД, гр.

Враца

гр. Враца  

1.15
Б-я,  гр. Криводол,  ул. 

“Глухов”

“Витекс” ООД, гр.

Криводол

гр. Криводол-промишлена

зона

ИКП

1.16

Б-я, „Лукойл” ЕООД , код 

Ф 540, Западна 

индустриална зона, гр. 

“Никойл-2” ЕООД , гр.

Враца

гр.Враца  

1.17
Б-я, бул.  „Втори юни”, 

гр. Враца

“Никойл-2” ЕООД , гр.

Враца

гр.Враца  

1.18 Б-я, „ТА-Ойл”, бул. 

„Мито Орозов” № 63, гр. 

„Товарен Автотранспорт”

АД, гр. Враца

гр.Враца  

1.19

Б-я, ул. „Захари Стоянов” 

№ 4 /ДАП, гр. Бяла 

Слатина

"Петрони-21" ЕООД

(бивша „СП Петрол”

ЕООД) гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина  

1.20

Б-я, „Стил Ойл”, ул. 

„Васил Левски” № 80, гр. 

Бяла Слатина

„Агростил-2003” ЕООД,

гр. Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина  

1.21

Б-я, „Екометан Враца” , 

Оряховско шосе, гр. 

Враца

„Екометан Враца” ООД,

гр. Враца

гр. Враца ИКП

1.22

Б-я, „Аванти Враца”, бул. 

„Хр. Ботев”, гр. Враца

„ОМВ Бълтгария” ООД,

гр. София, код 1303

гр. Враца  

1.23
Б-я,  с. Остров, общ. 

Оряхово

„Ейч Еф Би” ЕООД, гр.

София

с. Остров, общ. Оряхово  

1.24

Б-я, „Никойл” гр. Враца 

ул. „Промишлена зона”, 

гр. Враца

„Никойл” ЕООД, гр.

Враца

гр. Враца  

1.25

Б-я, Б 127 (бивша 

„Петрол-Лукойл” АД, код 

3101), гр. Враца

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр. Враца, м. „Дъбника”  ДА/ИКП
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1.26

Б-я, Б 151 (бивша 

„Петрол-Лукойл” АД, код 

3108) гр. Бяла Слатина, 

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр. Бяла Слатина, изхода за

гр. Плевен

ДА  

1.27

Б-я, Б 147 ( бивша 

“Петрол-Лукойл”, код 

3113), гр. Козлодуй, бул. 

“Дондуков”

“ЛУКОЙЛ – България”

ЕООД, гр. София

гр. Козлодуй ДА/ИКП

1.28

Б-я, ул. “Дунав” № 17- 

Ферибота, гр. Оряхово

„БГ ИНВЕСТМЪНТ”

ЕООД,  гр.Оряхово

гр. Оряхово  

1.29
Б-я, бул. “Ленин” № 103, 

с. Гложене

“Косаня” ЕООД, гр.

Мизия

с. Гложене, общ. Козлодуй  

1.30

Ведомствена 

бензиностанция на 

“Холсим България” АД, 

с. Бели Извор

“Авто 2002” ЕООД, с.

Бели Извор

с. Бели Извор, общ. Враца  

1.31
Б-я "Джими" ООД, гр. 

Мездра, главен път Е79

Б-я "Джими" ООД, гр. 

Мездра

гр. Мездра, главен път Е79  

1.32
Б-я "Ивкос"с. Хърлец, 

общ. Козлодуй

"Ивайло Найденов"ЕТ, гр. 

София

с. Хърлец, на изхода към гр.

Козлодуй

не работи 

1.33

Ведомствена 

бензиностанция “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД

АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.

Козлодуй

гр.Козлодуй  

1.34

Б-я “Косаня”, ул. “Тодор 

Костов”, кв. 311, с. 

Селановци, общ. Оряхово

“Косаня” ЕООД,  гр. 

Мизия,

с. Селановци, общ. Оряхово  

1.35

Б-я “Косаня”, ул. 

“Освободител” №10, гр. 

Козлодуй

“Косаня” ЕООД, гр. 

Мизия

В централната част на гр.

Козлодуй

 

1.36

Б-я „Дъбника”, гр. Враца 

ж.к. “Дъбника”, зад КАТ

“И.П.И.-Груп” ЕООД, гр. 

Враца

гр. Враца  

1.37
Б-я “Топливо”, гр. Враца “Топливо” АД, клон

Видин

Враца- индустриална зона  

1.38

Б-я “Топливо”, ул. „Васил

Левски” № 18, гр.

Криводол

“Топливо” АД, клон

Видин

гр. Криводол  ИКП

1.39

Б-я , ул. „Георги

Димитров” №2А, гр.

Криводол

“Иванови” ООД, гр.

Криводол

гр. Криводол  

1.40

Б-я, ул. “Складова” №5,

гр. Враца

“Автобусни превози-98”

АД, гр. Враца

гр. Враца  

1.41
Б-я “Евро Ойл” гр. Враца,

ул. “В. Кънчов”

“Иф Маш” ЕООД, гр.

София

гр. Враца  

1.42

Б-я, гр. Оряхово, ул.

„Архитект Цолов” № 126

„Шел България” ЕАД, гр.

София

гр. Оряхово  

1.43

Б-я “Топливо”, ул. „Васил

Левски” № 18, гр.

Криводол

„Шел България” ЕАД, гр.

София

гр. Оряхово ДА  

1.44
Б-я „Косаня”, ул.

„Врачанско шосе”

“Косаня” ЕООД, гр.

Мизия

гр. Мизия ДА
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1.45

Б-я „Косаня”, с.

Софрониево входа на

селото

“Косаня” ЕООД, гр.

Мизия

с. Софрониево ДА  

1.46

Б-я „Круиз 77”, гр. Бяла

Слатина-околовръстен 

път

„Круиз 77” ООД, гр.

Долна Баня, обл. София

гр. Бяла Слатина ДА

1.47

Б-я, ул. „Георги

Димитров”, с. Хайредин

„Гущерски” ЕООД, с.

Хайредин

с. Хайредин ИКП/ не работи

1.48

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3103, гр. Враца

 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1.49

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3104, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА

1.50

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3105, гр. Мездра

 “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА

1.51

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3106, гр. Роман

Под наем на ЕТ"Ивайло 

Найденов", гр. София от 

“Петрол” АД, гр. София

гр. Роман ДА  

1.52

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3107, гр.

Криводол

 “Петрол” АД, гр. София гр. Криводол ДА 

1.53

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3110, с. Боровон

 “Петрол” АД, гр. София с. Борован ДА/ИКП

1.54

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3112, с. Гложене

 “Петрол” АД, гр. София с. Гложене ДА

1.55

Бензиностанция "Лечови"

ООД, с. Хайредин, ул.

„Рила” №3 (бивша

“Петрол” АД, код 3115)

"Лечови" ООД с. 

Хайредин

с. Хайредин ИКП

1.56

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3116, с. Габаре

 “Петрол” АД, гр. София с. Габаре ДА

1.57

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3117, с. Бутан

Под наем на ЕТ"Ивайло 

Найденов", гр. София от 

“Петрол” АД, гр. София

с. Бутан ДА

1.58

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3118, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА 

1.59

Бензиностанция ул.

"Никола Войновски"

№100 (бивша “Петрол”

АД, код 3119), с. Зверино

"Инвест Петролиом Ойл" 

ООД, гр. Враца

с. Зверино ДА

1.60

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3121, гр. Бяла

Слатина

“Петрол” АД, гр. София гр. Бяла Слатина ДА
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1.61

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3123, гр. Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

1.62

Бензиностанция “Петрол”

АД, код 3133, гр.Враца

“Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

VІІ. Действащи бензиностанции с производителност над 100 м3 (съгласно чл. 14а,  ал. 2,  3 и 4 )
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брой
неизпълне

ни
брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

“ЛУКОЙЛ – 

България” ЕООД,    

гр. София, бул. 

"Тодор 

Александров" № 

Б 022, ЦГЧ кв.

44А, гр.

Враца, общ.

Враца

1 - - - - - - - - - - - -

2

“ЛУКОЙЛ – 

България” ЕООД,    

гр. София, бул. 

"Тодор 

Александров" № 

42

Б-я, Б 127 

(бивша 

„Петрол-

Лукойл” АД, 

код 3101), гр. 

Враца, общ. 

Враца

1 - - - - - - - - - - - -

3

“Косаня” ЕООД,

гр. Мизия, ул.

"Георги 

Димитров" № 29

Б-я “Косаня”, 

гр. Мездра, 

общ. Мездра, 

ул. „Христо 

Ботев” №77-

79

1 - - - - - - - - - - - -

4

„Екометан Враца”

ООД, гр. Враца,

ул. "Иванка

Ботева"№ 1

Б-я, 

„Екометан 

Враца” , 

Оряховско 

шосе, гр. 

Враца, общ. 

1 - - - - - - - - - - - -

Състав

ени 

актове

Издадени наказателни постановления

брой лева

Обжалвани НП

брой лева

потвърдени отменени

Бензиностанции и терминали – контрол на ЛОС по Наредба №16 

Справка 1.6.2 Контрол на ЛОС по Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване                                    и превоз на бензини

№

Наименование 

на фирмата 

(ЮЛ, ЕТ) 

седалище, 

адрес на 

управление

Наименован

ие на 

обекта, 

населено 

място, 

община

Извършени Предприети мерки

Плано

ви

Извънре

дни

Дадени 

предписания
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5

“ЛУКОЙЛ – 

България” ЕООД,    

гр. София, бул. 

"Тодор 

Александров" № 

42

Б-я, Б 147  

(бивша 

“Петрол-

Лукойл”, код 

3113), гр. 

Козлодуй, 

общ. 

1 - - - - - - - - - - - -

6

“Витекс” ООД,           

гр. Криводол,                

ул. "Томин мост" 

№ 20

Б-я,  гр. 

Криводол, 

общ. 

Криводол, ул. 

“Глухов”

1 - - - - - - - - - - - -

7

“Топливо” АД,          

гр. София,                

ул. "Солунска" № 

2,клон Видин

Б-я 

“Топливо”, ул. 

„Васил 

Левски” № 18, 

гр. Криводол, 

общ. 

Криводол

1 - - - - - - - - - - - -

8

„Гущерски” 

ЕООД, с.

Хайредин, ул.

"Георги 

Димитров"

Б-я, ул. 

„Георги 

Димитров”,        

с. Хайредин, 

общ. 

Хайредин

1 - - - - - - - - - - - -

9

 “Петрол” АД, гр. 

София, бул. 

"Черни връх" № 

43

Бензиностанц

ия “Петрол” 

АД, код 3110,                      

с. Борован, 

общ. Борован

1 - - - - - - - - - - - -

10

"Лечови" ООД с. 

Хайредин, ул. 

"Георги 

Димитров" №1

Бензиностанц

ия "Лечови" 

ООД с. 

Хайредин, 

общ. 

Хайредин, ул. 

1 - - - - - - - - - - - -
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11

 ”Ромпетрол 

България”АД, гр. 

София, бул. 

"Сливница" № 188

Б-я, Главен 

път Е 79, 

”Ромпетрол 

България” АД, 

местността 

“Крушовишка 

бара”, общ. 

Враца

1 - - - - - - - - - - - -

12

 ”Ромпетрол 

България”АД, гр. 

София, бул. 

"Сливница" № 188

Б-я, Главен 

път Е 79, 

”Ромпетрол 

България” АД, 

местността 

“Дърводелци”, 

общ. Враца

1 - - - - - - - - - - - -

13

Б-я “Юлита- Б” 

ООД, гр. Враца,  

ул. "Ангел 

Грамчев" № 2

Б-я, с. 

Алтимир, 

общ. Бяла 

Слатина

1 - - - - - - - - - - - -

14

“Вестранс” ООД,

гр. София, ул.

"Пирин" № 91

Б-я “Пегас”, с. 

Ребърково, 

общ. Мездра 

с/у КПП, гл. 

път Е 79

1 - - - - - - - - - - - -

Общо 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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териториален замърсители

1 2 3 4 5

По-значимите изпълнени мерки през

2013г. от Програма за намаляване на

нивата на ФПЧ10 и достигане на

установените норми за съдържанието

им в атмосферния въздух в Община

Враца за периода 2011г.-2014г. са:
VR-AIR-T-01 /Поетапна газификация

на община Враца/ 

През май 2009г. стартира

изпълнението на първия етап от

изпълнението на проекта за битова

газификация на град Враца.

Лицензираната фирма изпълнител на

проекта е „Рила газ” ЕАД, гр. София.   

Газоразпределителната мрежа на гр.

Враца е с обща дължина около 106км.  
До момента е изградена над 47км

мрежа и 10км подземни отклонения

към потребителите, за което

дружеството е вложило над 12 млн.

лв.   

VR-AIR-T-02 /Поетапно увеличаване

на използването на природен газ и

електроенергия за отоплението на

домакинствата през отоплителния

сезон/ 

Враца Община Враца Изисквани информации от Кмета

на Община-Враца, касаещи

изпълнение на мерките за

намаляване наднормените нива на

ФПЧ10 заложени в Програма за

намаляване на нивата на ФПЧ10 и 

достигане на установените норми

за съдържанието им в

атмосферния въздух в Община

Враца за периода 2011г.-2014г. 

ФПЧ10

Справка 1.7. Справка за разработването/прилагането на общинските програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в 

районите за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ) на територията на РИОСВ- Враца

РОУКАВ
ОБХВАТ

Дейност на РИОСВ
Изпълнение на предвидените мерки 

(или етап на разработване)
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С пускането на част от мрежата в

експлоатация в началото на 2011г.

Рила газ присъедини първите си

битови абонати, което продължава и

през 2013г..  

Дългосрочни (постоянни) мерки за

периода 2012-2014г.

VR-AIR-I-03 / Ежегодно

актуализиране на списъка на

промишлените предприятия на

територията на община Враца/ Съвместно с РИОСВ – Враца, всяка

година ще се актуализира списъка на

промишлените предприятия на

територията на община Враца с цел

контрол на емисиите от промишлени

източници.

VR-AIR-T-04 /Оптимизиране на

параметрите на селищната среда,

благоприятстващи подобряванена

качеството на въздуха/

Изпълнени са вертикални планировки

на част от уличната мрежа в гр.

Враца.

VR-AIR-T-05 /Почистване на

уличната мрежа в община Враца/ 
Чрез общинска фирма “БКС-Враца”

ЕООД и Програмите за временна

заетост редовно се почистват

основните пътни артерии и улична

мрежа. Ежедневно по утвърдени

графици се извършва ръчно метене

на 78дка и поддържане чистотата на

още 41дка в ЦГЧ. Извършено е

машинно метене на улици и 

Враца Община Враца Изисквани информации от Кмета

на Община-Враца, касаещи

изпълнение на мерките за

намаляване наднормените нива на

ФПЧ10 заложени в Програма за

намаляване на нивата на ФПЧ10 и 

достигане на установените норми

за съдържанието им в

атмосферния въздух в Община

Враца за периода 2011г.-2014г. 

ФПЧ10
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VR-AIR-T-06 /Утвърждаване и

изпълнение на графици за ремонт на

уличната мрежа в община Враца/ 

        Дължина на уличната мрежа

на гр. Враца- 142 км. Извършени са

следните мероприятия: изкърпване и

полагане с топла асфалтова смес и

аварийно изкърпване със студена

асфалтова смес на уличната мрежа.

Извършен е ремонт и на общински

пътища ІV клас.

VR-AIR-T-07 /Използване през

зимния период на превантивни

средства срещу обледяване на

уличната мрежа/ 

През зимния период 2012г.-2013г. се

използват и ще се използват и

алтернативни заместители като: сол и

калиев двухлорид срещу обледяване

на уличната и пътна мрежа.

VR-AIR-T-08 /Периодично

почистване на тротоарите в 
След приключване на зимния период,

по уличната мрежа се почистват

регулите, а тротоарите се почистват

по утвърдени графици от фирма 

VR-AIR-I-09 /Поддържане на база

данни в Община Враца относно

стойностите на основните показатели

за КАВ/
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На официалния сайт на Община

Враца в подменю „Екология” е

направена директна препратка към

“Ежедневен бюлетин за състоянието

на атмосферния въздух” на РИОСВ-

Враца.

Краткосрочни и средносрочни мерки

за периода 01.04.2012 г.- 01.04.2012

г., с приоритет за изпълнение в срок

от една година след влизане в сила на

Програмата- до края на отоплителен

сезон 2012 г. (01.04.2012 г.)
VR-AIR-I-10 /Провеждане на

мероприятия за залесяване и

затревяване/ и VR-AIR-T-

11/Увеличаване на площите с

компактна дървесна растителност/

През 2013г., както и през 2012г. е

раздаден безвъзмездно и засаден

посадъчен материал широколистни и

иглолистни декоративни фиданки и 

VR-AIR-T-12 /Оптимизиране на

транспортната схема в община Враца/
Разширяване на съществуващата в

град Враца Синя зона, обхващаща 17

улици и паркинги в централната

градска част. Приета е Наредба за

допълнение на Наредбата за

организиране на движението при

кратковременно платено паркиране-

"Синя зона"- гр. Враца.    
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VR-AIR-I-13 /Информационни 

мероприятия за населението относно

възможните мерки за намаляване на

емисиите от битово отопление и

транспорт/ и VR-AIR-I-14

/Информационни мероприятия за

разясняване на населението на

възможностите за повишаване на

енергийната ефективност/
За първи път през 2012г. по проект

“CONURBANT” в Община Враца се

организираха „Дни на интелигентната

енергия”- всеобхватен мрежови

подход за включване на европейските

агломерации и други обширни

области за участие в “Спогодбата на

кметовете”. С решение на Общински

съвет- Враца, Община Враца се

присъедини към Конвента на

кметовете и се ангажира да постигне

цели в областта на околната среда и

енергията над Европейските до

2020г., чрез намаляване емисиите 

VR-AIR-R-15 /Създаване на система

за събиране и съхранение на данни за

продадените горива за отопление и

транспортни горива на територията

на община Враца/

В Община Враца се поддържа база

данни за продадените горива за

отопление и транспорт на

територията на община Враца.
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VR-AIR-T-16 /Ограничаване на

използването на пясък и други твърди

минерални субстанции при зимното

поддържане на уличната мрежа

преминаване към използване на

химични реагенти/

През зимния период на 2013г. освен

традиционния пясък, се използват и

алтернативни заместители като: сол и

калиев двухлорид, който ще удължи

действието на натриевия хлорид.  

Легенда:

VR - мярката се отнася за община

Враца; AIR - мярката се отнася за

подобряване на качеството на

въздуха; 

T – техническа  мярка; 

I - информационна мярка; 

R - регулаторна мярка;

01 - пореден номер на мярката.
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№ Оператор Населено място Консумация на Съответствие: ДА/НЕ 

(Инсталация) разтворител, т/год Предприети мерки

1 2 3 4 5

1 "М Трейдинг" ООД  гр. Враца Перхлоретилен - 0,200 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2012г., ИКП

2 “Дона 2009” ЕООД гр. Враца Перхлоретилен - 0,130 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2012г.,  ИКП

3

“Тайм Инвест” ЕООД /до 

10.10.2012г. ЕТ" Юлиан 

Тошев"/ гр. Козлодуй Перхлоретилен - 0,150 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2012г.,  ИКП

Справка 1.8.1.Справка за прилагането на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 

атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.) на територията на РИОСВ 

– гр. Враца

Инсталации с консумация на разтворители над съответните долни ПСКР

XI. Химическо чистене
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Справка 1.8.2.Инсталации с консумация на разтворители под съответните долни ПСКР 

Консумация на

разтворител, 

т/год1 2 3 4 5

1. "ВРАТИЦА-ВРАЦА" АД Враца 0.269 ИКП; съответства

2.  "Ню текс" ЕАД Мездра 0 ИКП/ поради силно намалена дейност на 

Дружеството, инсталацията използваща ЛОС 

не е работила/

1. "Хидком"АД Оряхово 1.75 ИКП; съответства

2. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ

" АД

Козлодуй 1.5 съответства

3. ИНКОМС ЕСТ "Милин 

камък"АД Враца

Враца 0.01 ИКП; съответства

4. “Завод за металорежещи 

машини- Враца” АД

Враца 1.82 съответства

5. "Агротехчаст"АД Оряхово 1.998 ИКП; съответства

6. “Енергоинвест- Ремонтна

компания АД /бившо ЕИ

“Ремко” АД/

Враца - нова

7. "ВРЗ Вола Еко” ЕАД             Враца - нова

8. “Гарант” АД Бяла Слатина - нова

1. "Агротехчаст"АД Оряхово 2.806 ИКП; съответства

2. “Енергоинвест- Ремонтна

компания АД /бившо ЕИ

“Ремко” АД/

Враца 0.063 съответства

3. “Гарант” АД Бяла Слатина 1.056 съответства

4. “Завод за металорежещи

машини-Враца” АД

Враца 4.09 съответства

5. ВРЗ “Вола” АД Враца 0 Дейността на инсталацията не е 

възстановявана

6. "Сигма Витес"ООД Враца 4.32 ИКП; съответства

7. "Енерго Ремонт Груп 87"

ЕООД / бившо "Враца

Инвест Груп" ООД/

Враца 0.482 съответства

8. "Хидком” АД Оряхово 2.949 ИКП, КИ, съответства

9. "Симекс" ООД Криводол 1.366 съответства

10. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ

" АД

Козлодуй 3.2 съответства

11. "Галакси- Плаза"ЕООД Враца 0.349 съответства 

12. “Микротест” ООД             Враца 0.05 съответства 

  13. "ВРЗ Вола Еко” ЕАД             Враца - нова

1. ИНКОМС ЕСТ "Милин

камък"АД

Враца 0.055 ИКП; съответства

2. "Кам-Никола Стойков" ЕТ Враца 10.3 ИКП, КИ, съответства

3. „Вето Маркет” ООД Враца 0 Дейността на инсталацията не е 

възстановявана

III.Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламинаране или лакиране, КР < 15

   Ротативен ситопечат върху текстил/картон ПСКР < 30

V. Друго почистване на повърхности, КР < 2

VIII. Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил (ротативен ситопечат върху текстил е 

Забележка/предприети мерки№ Оператор Населено място

обхванат в дейност III), тъкани, филмови ленти и хартия, КР < 5

X. Нанасяне на покрития върху дървени повърхности, КР < 15

97



4. "Галакси- Плаза"ЕООД Враца 1.896 съответства 

5. „Тошев М 63” ЕООД Враца 0.18 съответства

Забележки: В колона (5) се попълва статуса на съответствие.                                                                                                                                         

В допълнение, се описват предприетите мерки – извършена контролна проверка (ИКП), издадени предписания (ИП), 

собствени периодични измервания (СПИ), контролни измервания (КИ), утвърден ПУР и/или СНЕ. . След 

утвърждаването на ПУР и СНЕ се посочва всяко отклонение от мерките за привеждане в съответствие, вкл. 

предприетите от РИОСВ дейности във връзка с констатираните несъответствия.
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брой
неизпълне

ни
брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

"ВРАТИЦА- 

ВРАЦА" АД,          

гр.  Враца,    ул. 

"Индустриална"      

№ 7

Производство на 

текстил "ВРАТИЦА- 

ВРАЦА" АД,             

гр.  Враца,                  

общ. Враца,                           

ул. "Индустриална" № 

7

1 - - - - - - - - - - - -

2

"Сигма Витес" 

ООД, гр.  Враца,    

ул. "Иванка 

Ботева" № 22

Ремонтно-складова 

база "Сигма Витес" 

ООД, гр.  Враца,             

общ. Враца,                                  

ул. "Текстилец" № 1

1 - - - - - - - - - - - -

Съставен

и актове

Издадени наказателни постановления

брой лева

Обжалвани НП

брой лева

потвърдени отменени

Летливи органични съединения 

Справка 1.8.3 Контрол на НДЕ за ЛОС по НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 г. 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 и НАРЕДБА за ограничаване емисиите на 

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

№

Наименование 

на фирмата 

(ЮЛ, ЕТ) 

седалище, адрес 

на управление

Наименование на 

обекта, населено 

място, община

Извършени проверки Предприети мерки

Планови
Извънред

ни

Дадени 

предписания
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3

ЕТ "КАМ- Никола 

Стойков",                  

гр. София,                     

жк. "Гоце 

Делчев", бл. 251, 

вх. Г, ап. 4 

Мебелно предприятие                 

ЕТ "КАМ- Никола 

Стойков", гр.  Враца, 

общ. Враца,                                  

ул. "Шипка" № 7

1 - - - - - - - - - - - -

4

Инкомс ЕСТ 

"Милин камък" 

АД, гр. Враца,                      

бул. "Мито 

Орозов" № 18 

 Производство на 

дървена дограма и 

дървени къщи 

Инкомс ЕСТ "Милин 

камък" АД, гр. Враца, 

общ. Враца, 

Производствена зона, 

у.п.и. VІІ, кв. 8

1 - - - - - - - - - - - -

5

"Ню Текс" ЕАД,         

гр.  София,                  

кв. "Лозенец",            

бул. "Джеймс 

Баучер" № 116,          

ет. 2, ап. 6

 Производство на 

текстил                         

"Ню Текс" ЕАД,         

гр.  Мездра, общ. 

Мездра, ул. "Христо 

Ботев" № 90

1 - - - - - - - - - - - -

6

"Хидком" АД,           

гр.  Оряхово,                     

ул. "Лесковско 

шосе" № 4

Производство на 

строителни метални 

конструкции 

"Хидком" АД,           

гр.  Оряхово,         

общ. Оряхово                         

ул. "Лесковско шосе" 

№ 4

1 - - - - - - - - - - - -

7

"Агротехчаст" 

АД, гр.  Оряхово,                     

ул. "Врачанско 

шосе"

 Металообработващо 

предприятие 

"Агротехчаст" АД,             

гр.  Оряхово,           

общ. Оряхово                    

ул. "Врачанско шосе"

1 - - - - - - - - - - - -
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8

"Рубо Къмпани 

2010" ЕООД,           

гр. Мизия,              

ул. "Цанко 

Церковски" № 39

Търговец на дребно 

на бои "Рубо 

Къмпани 2010" 

ЕООД, гр. Мизия,                     

общ. Мизия,              

ул. "Александър 

Якимов" № 45

1 - - - - - - - - - - - -

9

ЕТ "ММ 

Мирослав 

Лазаров",                    

гр. Мизия,              

ул. "Васил 

Левски"        № 44

Търговец на дребно 

на бои ЕТ "ММ 

Мирослав Лазаров", 

гр. Мизия,                      

общ. Мизия, площад 

"Свобода", бл. "ДЗС", 

партер

1 - - - - - - - - - - - -

10

ЕТ "Т. Тасков- Г. 

Данова", с. 

Лиляче, обл. 

Враца,                   

ул. "Дунав" № 1

Автосервиз с 

автобояджийска 

дейност ЕТ "Т. 

Тасков- Г. Данова", с. 

Лиляче, общ. Враца, 

местност "Край село"

1 - - - - - - - - - - - -

11

ЕТ "МАЛПА- 

Анна 

Сержанович",         

гр. Роман,                     

жк "Роман", бл. 9, 

вх. Г, ет. 3, ап. 12

Търговец на дребно 

на бои ЕТ "МАЛПА- 

Анна Сержанович", 

гр. Роман,                   

общ. Роман, бул. 

"Христо Ботев"           

№ 158

1 - - - - - - - - - - - -

12

ЕТ "Трибали- ПИ- 

Пламен Петков",               

гр. Враца,               

ул. "Огоста" № 7

Търговец на едро на 

бои ЕТ "Трибали- ПИ- 

Пламен Петков",               

гр. Враца,                  

общ. Враца,                         

ул. "Огоста" № 7

1 - - - - - - - - - - - -
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13

ЕТ "Тоти- Тодор 

Борисов", гр. 

Враца, ул. 

"Околчица"           

№ 47

Автосервиз с 

автобояджийска 

дейност ЕТ "Тоти- 

Тодор Борисов",                 

гр. Враца,                    

общ. Враца,                     

ул. "Околчица" № 47

1 - - - - - - - - - - - -

14

"ТИТ" ООД,                   

гр. Враца,                       

ул. "Илинден" № 4

Автосервиз с 

автобояджийска 

дейност "ТИТ" ООД, 

гр. Враца,                 

общ. Враца,                         

ул. "Илинден" № 4

1 - - - - - - - - - - - -

15

"Равин" ЕООД,                 

гр. Враца,                 

ул. "Илинден" № 7

Търговец на едро на 

бои "Равин" ЕООД, 

гр. Враца,                

общ. Враца,               

ул. "Илинден" № 7

1 - - - - - - - - - - - -

16

"Светлина- П" 

ЕООД, гр. 

Мездра, ул. "Янко 

Сакъзов" № 8

Строителна дейност 

"Светлина- П" ЕООД, 

гр. Враца,                 

общ. Враца,                

ул. "Кръстьо 

Българията" № 13А, 

ет. 2 

1 - - - - - - - - - - - -

17

"Скат" ЕООД,               

гр. Козлодуй, бл. 

39,            ет. 2, ап. 

6

Търговец на дребно 

на бои "Скат" ЕООД, 

гр. Козлодуй, общ. 

Козлодуй,                              

ул. "Васил Коларов"           

№ 22

1 - - - - - - - - - - - -
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18

"Стромет- 2004" 

ООД, гр. 

Козлодуй, ул. 

"Ломска " № 9

Строителна дейност 

"Стромет- 2004" 

ООД, гр. Козлодуй,              

общ. Козлодуй,             

ул. "Ломска" № 9

1 - - - - - - - - - - - -

19

"Търговия 2013" 

ЕООД, гр. 

Козлодуй, ул. 

"Освободител" № 

9

Търговец на дребно 

на бои "Търговия 

2013" ЕООД,                     

гр. Козлодуй,            

общ. Козлодуй, бл. 

39, партер

1 - - - - - - - - - - - -

20

ЕТ "Милачков- В. 

Милачков",             

гр. Враца, ул. 

"Цар Обединител" 

№ 2

Автосервиз с 

автобояджийска 

дейност  ЕТ 

"Милачков- В. 

Милачков", гр. Враца, 

общ. Враца, в района 

на "Товарни превози"

1 - - - - - - - - - - - -

21

ЕТ "Александра- 

Любомир 

Феслийски",           

гр. Враца,                   

ул. "Борис І" № 26

Търговец на едро на 

бои ЕТ "Александра- 

Любомир 

Феслийски",                      

гр. Враца,                     

общ. Враца, бул. 

"Мито Орозов" № 32

1 - - - - - - - - - - - -

22

ЕТ "Румен Гусев- 

Цайгус", гр. 

Враца, ул. 

"Скобелев"         № 

10

Автосервиз ЕТ 

"Румен Гусев- 

Цайгус", гр. Враца, 

общ. Враца, в двора 

на "Агромашина 

мипекс"

1* - - - - - - - - - - - -
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23

"КБХ" ООД,              

гр. Козлодуй, жк 

3, бл. 11, вх. В, ап. 

4

Търговец на дребно 

на бои "КБХ" ООД, 

гр. Козлодуй, общ. 

Козлодуй, ул. 

"Освободител" № 42

1 - - - - - - - - - - - -

24

ЕТ "Хит- Тодор 

Тодоров",                     

гр. Козлодуй, жк. 

1, бл. 10-11

Търговец на дребно 

на бои ЕТ "Хит- 

Тодор Тодоров",           

гр. Козлодуй, общ. 

Козлодуй, жк. 1, бл. 

10-11

1 - - - - - - - - - - - -

25

ЕТ "Миро 98- 

Методи Стефанов- 

Станимир 

Мончовски",            

с. Борован,                    

обл. Враца,                

ул. "Ботева алея"       

№ 3

Търговец на дребно 

на бои ЕТ "Миро 98- 

Методи Стефанов- 

Станимир 

Мончовски",                

с. Борован,             

общ. Борован,            

ул. "Славко Ценов"

1 - - - - - - - - - - - -

26

ЕТ "Цими- 

Цветана 

Драганинска", с. 

Борован, обл. 

Враца, ул. "Ангел 

Йошков" № 5

Търговец на дребно 

на бои ЕТ "Цими- 

Цветана 

Драганинска",            

с. Борован,            

общ. Борован,                 

ул. "Ангел Йошков" 

№ 5

1 - - - - - - - - - - - -

27

СД "Региана",              

гр. Козлодуй,         

ул. "Ломска" № 14

Строителна дейност 

СД "Региана",              

гр. Козлодуй,             

общ. Козлодуй,        

ул. "Ломска" № 14

1 - - - - - - - - - - - -
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28

ЕТ "Шинто- 

Любомир Къчов 

Горановски",              

гр. Враца,                      

ул. 

"Петропавловска" 

№ 13А

Търговец на едро ЕТ 

"Шинто- Любомир 

Къчов Горановски",              

гр. Враца,               

общ. Враца,                                  

ул. "Петропавловска" 

№ 13А

1 - - - - - - - - - - - -

29

"Компарт" ЕООД, 

гр. Мездра, ул. 

"Св. Патриарх 

Евтимий" № 33, 

вх. В, ап. 27

Строителна дейност 

"Компарт" ЕООД,             

гр. Мездра,              

общ. Мездра, 

кооперативен пазар, 

до базата на 

"Топливо"

1* - - - - - - - - - - - -

30

"Ритлите- 97" АД, 

гр. Мездра,            

ул. "Георги 

Димитров" № 3

Строителна дейност 

"Ритлите- 97" АД,              

гр. Мездра,               

общ. Мездра,            

ул. "Христо Ботев"           

№ 10

1* - - - - - - - - - - - -

31

"Инертстрой- 

Калето" АД,             

гр. Мездра,                   

ул. "Иван Вазов"           

№ 2

Строителна дейност 

"Инертстрой- Калето" 

АД, гр. Мездра,                    

общ. Мездра,                  

ул. "Иван Вазов"        

№ 2

1 - - - - - - - - - - - -

32

"Волат" ООД,                   

гр. Роман,                      

жк "Роман", бл. 9, 

вх. Г, ап. 12

Търговец на дребно 

на бои "Волат" ООД,                   

гр. Роман,                     

общ. Роман,                        

ул. "Христо Ботев"           

№ 142

1 - - - - - - - - - - - -

105



33

"Европа 09" 

ЕООД, гр. Роман,                      

ул. "Рила" № 1

Търговец на дребно 

на бои "Европа 09" 

ЕООД, гр. Роман,  

общ. Роман,                    

ул. "Рила" № 1

1 - - - - - - - - - - - -

34

"Сигматерм 

Инженеринг" 

ООД, гр. Враца,                         

ул. "Радан 

Войвода" № 1

Търговец на едро на 

бои "Сигматерм 

Инженеринг" ООД, 

гр. Враца,                

общ. Враца, складова 

база "Орловец"

1 - - - - - - - - - - - -

35

"Инес" ЕООД,            

гр. Враца,                     

ул. "Климент 

Охридски" № 12,           

вх. А, ап. 1

Търговец на едро на 

бои "Инес" ЕООД,            

гр. Враца, общ. 

Враца, складова база 

"Орловец"

1 - - - - - - - - - - - -

36

ЕТ "Южина- 

Монкьов",                 

с. Ракево,                  

обл. Враца,            

ул. "Ген. 

Скобелев" № 4

Търговец на дребно 

на бои ЕТ "Южина- 

Монкьов", гр. Враца, 

общ. Враца,              

ул. "Драган Цанков" 

№ 6

1 - - - - - - - - - - - -

Общо 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  * Забележка: при извършени контролни проверки през 2013г. е установено, че обектите не работят
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Вид Брой

1 2

1. Контролирани хладилни  и климатични инсталации 458

1.1. От тях такива, които са излезли от експлоатация 50

1.2. От тях такива, които са влезли в експлоатация през последната година 1

2. Извършени проверки 51

2.1. Проверени обекти 38

2.2. Проверени хладилни и климатични инсталации 366

2.3.Дадени предписания 0

2.4. Изпълнени предписания 0

3. Констатирани нарушения 0

3.1. Липса на дневник 0

3.2. Неправомерно изпускане на хладилен агент 0

3.3. Неизпълнение на дадени предписания 0

3.4. Други * 0

4. Административно-наказателни мерки 0

4.1. Липса на дневник 0

4.1.1. Съставени актове 0

4.1.2. Издадени наказателни постановления 0

4.2. Неправомерно изпускане на хладилен агент 0

4.2.1. Съставени актове 0

4.2.2. Издадени наказателни постановления 0

4.3. Липса на документ за правоспособност 0

4.3.1. Съставени актове 0

4.3.2. Издадени наказателни постановления 0

4.4. За неизпълнение на дадени предписания 0

4.4.1. Съставени актове 0

4.4.2. Издадени наказателни постановления 0

4.5. Други* 0

Справка 1.9.Състояние на съществуващите хладилни и климатични инсталации, 

съдържащи над 3 кг. хладилен агент

* Да се опишат какви са нарушенията; причини за предприемане на административно наказателни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Производители на продукти, посочени в Приложение

№2 от Наредбата

0 0 - 0 0 0 0

2 Вносители на продукти, посочени в Приложение №2 от

наредбата

0 0 - 0 0 0 0

3 Лица, които извършват търговия на едро с продукти,

посочени в Приложение №2 от Наредбата 

9 8 - 8 0 0 1

4 Лица, които извършват търговия на дребно с продукти

посочени в Приложение №2 от Наредбата

48 10 - 10 0 0 21

5 Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху

моторни превозни средства (МПС) от отделните

категории, съгласно Закона за движението по пътищата

или на части от тях в рамките на извършвания ремонт,

консервация или декориране на превозното средство

извън инсталациите на производителя (дейност

отпаднала от обхвата на Наредба №7)

6 5 - 5 0 0 1

6 Оператори, които извършват дейности от обхвата на

Наредба №7 с използване на бои, лакове и

авторепаратурни продукти и не превишават

съответните долни прагови стойности за консумация на

разтворители (ПСКР)

20 /15 работещи/ 7 - 7 0 0 9

Общо количество на 

продуктите от обхвата 

на Наредбата, пуснати 

на пазара и 

употребени продукти 

от обхвата на 

Наредбата

Брой изпълнени 

планирани 

проверки за 

годината

Брой 

проверки по 

сигнал за 

годината

Брой 

внезапни 

проверки за 

годината

Брой 

планирани 

проверки за 

следващата 

година

Справка 1.10.1.Справка за прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007 г.) на територията на РИОСВ – гр. Враца

Годишен отчет съгласно Приложение №5 от ПМ, за поддържане на информационната система по чл.10 от Наредбата

№ Лица, контролирани по ПМ

Общ брой на 

лицата, 

контролирани 

по ПМ през 

годината

Брой на лицата, 

контролирани 

по ПМ, 

инспектирани 

през годината
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7 Оператори (собственици на строителни фирми,

мебелни фирми и др.), които използват продукти,

посочени в Приложение №1 от Наредбата и

непосочени в предходните точки

13 6 - 6 0 0 4

  

Информацията към колона №5 не е налична за момента в РИОСВ, тъй като нормативно определения срок за представянето й от страна на операторите е 31.03.

Забележка: Справката се изготвя за нуждите на ИАОС във връзка с поддържането на информационната система
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1 2 3 4 5 6 0 8 9

1. Бои и лакове 29 0 0 0 0 0 0 -

2. 

Авторепаратурни 

продукти 7 0 0 0 0 0 0 -

Количество 

продукти, 

неотговарящи 

едновременно на 

етикетирането и 

нормите на ЛОС 

(t/год)

Брой нарушения 

за продукти, 

неотговарящи на 

етикетирането, но 

отговарящи на 

съдържанието на 

ЛОС

Количество 

продукти, 

неотговарящи на 

етикетирането, но 

отговарящи на 

съдържанието на 

ЛОС (t/год)

Справка 1.10.2.Справка за нарушения на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС по Приложение №2 към чл.3, ал.1. Нарушения за продукти, 

неотговарящи едновременно на етикетирането и на съдържанието на ЛОС и нарушения за продукти, неотговарящи на етикетирането, но отговарящи на 

съдържанието на ЛОС 

Категория на 

продукта

Общ брой 

извършени 

проверки

Забележка

Брой нарушения 

за продукти, 

неотговарящи на 

нормите за 

максимално 

съдържание на 

ЛОС

Количество 

продукти, 

неотговарящи на 

нормите за 

максимално 

съдържание на 

ЛОС (t/год)

Брой нарушения 

за продукти, 

неотговарящи 

едновременно на 

етикетирането и 

нормите на ЛОС
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Вътрешен номер на 

инсталация, 

съгласно Регистъра 

на ИАОС по 

Наредба №7

Име на оператор на 

инсталацията по 

Наредба №

БУЛСТАТ 

/Актуален/

Номер/дата на 

Решението на 

РИОСВ за утвърден 

първоначален ПУР

Номер/дата на 

документ 

удостоверяващ 

наличието на 

актуален ПУР за 

предходната година

Количество готов за 

употреба продукт, 

което е употребено в 

инсталацията от 

Категория 1-(т/год.)

Количество готов за 

употреба продукт, 

което е употребено в 

инсталацията от 

Категория 2-(т/год.)

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Справка 1.10.3.Данни за продукта, съгласно чл. 6 от Наредбата

На територията на РИОСВ- Враца няма Дружества с  утвърден План за управление на разтворителите или за които е издадено Комплексно разрешително, с инсталации отговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) използващи продукти несъответстващи на максимално допустимите норми за ЛОС
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Номер/дата на разрешението, 

издадено от РИОСВ

Име на лицето, стопанисващо обекта 

паметник на културата

Количество готов за употреба 

продукт, за което е издадено 

разрешението от Категория 1-

(т/год.)

Количество готов за употреба 

продукт, за което е издадено 

разрешението от Категория 2 -

(т/год.)

Забележка

1 2 3 4 5

- - - - -

Справка 1.10.4.Данни за издадените разрешителни, съгласно чл. 8 от Наредбата

На територията на РИОСВ- Враца няма издадени разрешителни на фирми  извършващи възстановяване и поддръжка на обекти определени като паметници 

на културата, съгласно чл. 8 от Наредбата.
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№ Показател за изпълнение Брой Забележки

1 2 3 4

Топлофикация-Враца” ЕАД, ОЦ “Младост”, гр. Враца- Разрешително №2-

И1/2011г., актуализирано с Решение №2-Н1-И0-А1/2013г.;                                                                                                                               

“Топлофикация-Враца” ЕАД, ТЕЦ “Градска”, гр. Враца- Разрешително №20-

Н1/2013г.;                                                                                                                                          

“АЕЦ Козлодуй”  ЕАД, гр. Козлодуй- Разрешително №143- Н2-И0-А0/2013г.;                                                                                                                                                     

“Булгартрансгаз”  ЕАД, ПГХ “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца- 

Разрешително№85/2009г., актуализирано с Решение №85-Н0-И0-А1/2013г.;                                                                                                                                                      

“Холсим /България/”  АД, с. Бели Извор , общ. Враца- Разрешително-

№91/2009г. последно актуализирано с Решение №91-Н0-И0-А3/2013г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Стройкерамика”  АД, гр. Мездра, цех Мездра- Разрешително №29/2009г., 

актуализирано с Решение №29-Н0-И0-А1/2013г.

2 Оператори, които не спазват  условията на издаденото РЕПГ. 0 -

3
Изградени / пуснати в експлоатация нови инсталации без да е 

издадено РЕПГ

0 -

4
Инсталации с издадено РЕПГ, изведени от експлоатация 

(временно или окончателно) от операторите им.

0 -

5

Брой изпълнени планирани проверки за годината 6 “Топлофикация-Враца” ЕАД, ОЦ “Младост”, гр. Враца;                                                                                                                            

“Топлофикация-Враца” ЕАД, ТЕЦ “Градска”, гр. Враца;                                                                                                                                          

“АЕЦ Козлодуй”  ЕАД, гр. Козлодуй;                                                                                                                                                     

“Булгартрансгаз”  ЕАД, ПГХ “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца;                                                                                                                                                      

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

“Стройкерамика”  АД, гр. Мездра, цех Мездра.

6 Брой внезапни/извънредни проверки за годината 0  -

7 Брой проверки по сигнал за годината 0  -

8

Брой планирани проверки за 2014 г. 6 “Топлофикация-Враца” ЕАД, ОЦ “Младост”, гр. Враца;                                                                                                                            

“Топлофикация-Враца” ЕАД, ТЕЦ “Градска”, гр. Враца;                                                                                                                                          

“АЕЦ Козлодуй”  ЕАД, гр. Козлодуй;                                                                                                                                                     

“Булгартрансгаз”  ЕАД, ПГХ “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца;                                                                                                                                                      

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

“Стройкерамика”  АД, гр. Мездра, цех Мездра.

Справка 1.11. Контрол по изпълнението на условията в Разрешителните за емисии на парникови газове (РЕПГ) 

6

1

Брой проверени оператори с издадено РЕПГ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

 

Съставе

ни 

актове 

(бр.)

Издадени 

наказателни 

постановлен

ия  (бр./лв.)

Наложени 

принудителни 

административни 

мерки (вид/брой 

издадени заповеди за 

ПАМ)

Забележка 

(обжалване на 

НП/ПАМ; 

изпълнение/неизпъл

нение/отмяна на 

ПАМ; влизане в 

сила/отмяна на НП 

или др.)

Справка 1.12. Оператори, които не спазват условията на издаденото Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ)

№

№ на 

издадено

то РЕПГ

Наимено

вание на 

оператор

а и на 

обекта

Нарушено/

и условие/я 

от РЕПГ

Предприети мерки

Дадени 

предписан

ия(бр.)

Изпълнени 

предписан

ия     (бр.)

Неизпълнени 

предписания 

с изтекъл 

срок (бр.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОРЕЧИЕ ОГОСТА

1.
"Булгартрансгаз" ЕАД, район Чирен¹

3 3

№1062/14.05.2013

г. да

2.

"Вега Стар" ЕООД, гр. Бяла Слатина-предприятие за 

консервиране на плодове и зеленчуци¹

3 2

№1315000/06.07.2

009г. не

Производство на 

продукция на базата на 

плодове и зеленчуци

3.
"ВиК" ООД, гр. Враца-ГПСОВ-Враца¹

5 5

№013140060/11.06

.2008 да

4.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. Бяла 

Слатина 1 1

№13140050/21.04.

2008г. да

5.
Затвора-Враца

2 3

№13150006/06.07.

2009г. да

6.
"Гарант" АД, гр. Бяла Слатина¹

3 3

№13140126/21.05.

2009г. да

7.

"Млечен рай-2" ООД, кв. Бистрец, гр. Враца-

предприятие за млекопреработка¹ 3 3

№13140084/30.09.

2008г. не Преработка на мляко

8. РДНО-Оряхово-Мизия, гр. Оряхово 3 3
№249-НО-ИО-

А1/2012г.
да

9.
"Строител-Криводол" ЕООД, гр. Криводол

2 4

№11130064/19.10.

2010г. не

№*

Наименование на обектите, които подлежат на 

контрол, по вид контролирани емитери*

Издадени разрешителни

По закона за 

водите

 Комплексно 

разрешително 

по ЗООСп
л

а
н

и
р

а
н

и
 п

р
о

в
ер

к
и

*

и
зв

ъ
р

ш
ен

и
 п

р
о

в
ер

к
и

Проверки, 

бр.

Справка 2.1. Контрол на емитерите, които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични 

замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри, характеризиращи състоянието на 

водното тяло (по поречие)

Обект, извършващ 

промишлени 

дейности, от които се 

формират 

биоразградими 

промишлени 

отпадъчни води 

(съгласно 

приложение 4 по 

чл.35, ал.2 на Наредба 

2) - Номер на 

категорията, към 

Без 

разрешително 

към момента 

на последната 

контролна  

проверка 

(изисква се, но 

няма 

разрешително)

Обект, извършващ 

промишлени дейности, 

от които се формират 

отпадъчни води, 

съдържащи 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества (съгласно 

приложение 1, към 

чл.1,ал.2 на Наредбата 

за стандарти за 

качество)    (да/не)
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10.

"Холсим (България)"АД,с. Бели Извор

3 3

№75-Н1/2009г., 

актуализирано с 

Решение №75-Н1-

ИО-А1/2012г. не

11.

ЕТ "Фолк-3", с. Враняк, общ. Бяла Слатина-цех за 

производство на топено сирене¹ 3 3 да не

12. "Завод за хартия" АД, гр. Мизия 2 2 №227-НО/2008г. не

13.
"Булмекс" ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй

2 2

№1370008/04.09.2

009г. не

14.
"Езеро" ООД, с. Крушовица, общ. Мизия

2 2

№11160039/29.07.

2009г. не

15.

Рибовъдно стопанство Радослав Атанасов, с. Попица, 

общ. Бяла Слатина 2 2

№11160033/13.02.

2009г. не

16.

"Топила Груп" ЕАД, с. Ракево, общ. Криводол-

предприятие за млекопреработка¹ 3 3

№13140183/29.12.

2011г. не Преработка на мляко

17.

СД "Дигант-Димитров, Григоров", с. Девене, общ. 

Враца 3 3 не е необходимо не

18.

ЕТ "Млечен пулс - 95 - Цветелина Томова", гр. 

Криводол - предприятие за млекопреработка¹

3 3

не е 

необходимо(зау

ства в 

площадкова 

канализация) не Преработка на мляко

19.
РДНО Враца-Мездра

3 3 №5-Н1/2010г. не

20.

Почивно оздравителен комплекс "Леденика" на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД, землище с. Згориград, общ. Враца
1 1

№13710063/27.07.

2001г. не

21.

"АПЕ-2001" ООД-мелница в с. Галиче, общ. Бяла 

Слатина¹ 3 4

№20042/27.01.201

2г. не

22.

Кариера за варовик "Лиляче" на "Холсим(България)" 

АД, с. Бели Извор, общ. Враца 2 2

№13430001/18.11.

2011г. не

23.

Трошачна инсталация и ремонтна работилница на 

кариера за варовик "Лиляче" на "Холсим (България)" 

АД, с. Бели Извор, общ. Враца 2 2

№13420001/18.11.

2011г. не

24.
"Нивего" ООД, с. Чирен, общ. Враца¹

1 1

№13740050/18.11.

2011г. не Преработка на мляко
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25.

"Белпред" АД, гр. Бяла Слатина¹

2 2

не е 

необходимо-

БФВ отпадъчни 

води под 10 

м3/ден не

26.
"Яица и птици" АД, гр. Мизия, площадка Мизия

1 1

№258-НО-ИО-

АО/2008г. не

27. "Вратица-Враца" АД, гр. Враца 3 3 №15382006г. да

28. "Строикерамика" АД, гр. Мездра, цех Враца 1 1 №71/2005г. не

39.

“Томекон” ЕООД, землище с. Згориград (ваканционно 

селище “Леденика СПА”) 1 1

№13710058/23.07.

2010г. не

ПОРЕЧИЕ ИСКЪР

1.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. 

Мездра 1 1

№13140177/22.08.

2011г. да

2.
"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. Роман

1 1

№13140052/22.04.

2008г. да

3.
"Инертстой Калето" АД, гр. Мездра

2 6

№13120031/13.03.

2009г. не

"Метизи" АД, гр. Роман 3 3 не

4.
"Хемус - М" АД, гр. Мездра¹

3 6

№13120020/10.06.

2008г. не

5.

"Вария" ЕООД, гр. Роман-цех за преработка на 

отпадъчна пластмаса¹ 3 3

№13120033/28.04.

2009г. не

6.
"Техкерамик-М" АД, гр. Мездра¹

3 7

№13120006/02.05.

2007г. не

7. "Строикерамика" АД, гр. Мездра 3 3 №70/2005г. не

8.
"Балкан Искър" АД, гр. Мездра¹

3 3

№13110132/22.0

8.2012г. не

9.

Белодробна болница, гр. Роман

1 1

не е 

необходимо 

(БФВ под 

10м³/ден.) не

10.

"Марколана България" ООД, с. Зверино, общ. Мездра¹

2 2

не е 

необходимо 

(БФВ под 

10м³/ден.) не

№78-НО-ИО-А1/2011г.
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11.

"АСК БУЛ" АД, гр. Мездра¹

3 4

не е 

необходимо-

зауства се в 

канализацията 

на "Балкан 

Искър" не

12.

"Милве" АД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина¹

2 3

не е 

необходимо 

(БФВ под 

10м³/ден.) не

13.

Хотелски комплекс "Долче Вита", гр. Мездра

1 1

не е 

необходимо 

(БФВ под 

10м³/ден.) не

РЕКА ДУНАВ

1.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй¹

3 3

№03120003/15.12.

2007г.(Решение 

№331/22.11.2010г) 

и 

№13750001/20.04.

2007г.(Решение 

№494/08.08.2011г.

) да

2.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. 

Козлодуй 1 1

№03140017/30.06.

2009г. да

3.

"ВиК" ООД, гр. Враца - градска канализация, гр. 

Оряхово 1 1

№03140012/16.07.

2008г. да

4.

Фериботен комплекс, гр. Оряхово"

1 1

не е 

необходимо 

(БФВ под 

10м³/ден.) не

5.

"БУРГОЗОНЕ" ЕООД, гр. Оряхово¹

3 7

№1374005/15.12.2

011

не

Производство на 

алкохол и алкохолни 

напитки
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6.

"Атоменергоремонт" ЕАД, гр. Козлодуй

2 2

не е 

необходимо-

зауства се в 

канализацията 

на "АЕЦ 

Козлодуй" да

7. "Яица и птици" АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй 1 1 не

8.
"Атоменергостройпрогрес" ЕАД, гр. Козлодуй

3 4

№13720014/13.01.

2011г. не

*съгласно плана за контролната дейност за 2011, допълнени с други проверки, невключени в плана за 2011

**Категории промишлени дейности, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):

1. Преработка на мляко

2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци

3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки

4. Преработка на картофи

5. Месна промишленост

6. Производство на бира

7. Производство на алкохол и алкохолни напитки

8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти

9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости

10. Производство на малц

11. Рибна промишленост

№259-НО/2008г.
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брой 

даде

ни

брой 

неизпълнен

и брой

нормативно 

основание 

чл., ал.,точка 

от ЗВ или 

ЗООС

размер 

на глоба 

(на база 

съставен 

акт), 

лева

вид на 

санкциите по 

ЗООС 

(еднократна, 

текуща)

Санкции по  

ЗООС, лева

Санкции/глоби

по Закона за 

водите, лева

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

няма

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот 2 0

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот

неразтворени вещества текуща 207,72лв./мес.

няма

1 0

неразтворени вещества, 

нефтопродукти текуща 40,18 лв./мес.

Предприети мерки

Дадени 

предписания

Съставен

и актове

Издадени НП

Други установени 

нарушения и 

неизпълнени условия, 

поставени в 

разрешителното за 

зауставане по ЗВ или 

КР по ЗООС (описание)

Показатели, по които са 

установени отклонения от 

ИЕО на разрешителното за 

заустване по ЗВ или КР по 

ЗООС
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1 0

отменена 

текуща

неразтворени вещества, общ 

фосфор, ХПК, БПК5 1 0 текуща 427,67

рН, неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, азот амониев текуща 52,09 лв./мес.

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот

БПК5, неразтворени 

вещества текуща 16,97 лв./мес.
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ХПК

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот 1 0

неразтворени вещества 1 0 текуща 365,13 лв./мес.

3 0

нефтопродукти 1 0 текуща 39,46 лв./мес.

ХПК, БПК5, амониев азот текуща 14,62 лв./мес.
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отменена 

текуща

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот

неразтворени вещества, 

ХПК, БПК5, общ азот

рН, ХПК, БПК5  текуща

17,87 лв./мес.-

намалена 

14,68 лв./мес.
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3 0
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Община Наименование на 

изпълнявания проект

Населено място, в което 

се изпълнява проекта

Въведен ли е обекта или етап от 

него в експлоатация

1. 2. 3. 4.

Враца "Интегриран 

инвестиционен проект във 

водния сектор на гр. 

Враца"

гр. Враца На етап стоителство

Козлодуй "Интегриран 

инвестиционен проект във 

водния сектор на 

гр.Козлодуй"

гр. Козлодуй Приключило строителство. 

Предстой въвеждане в 

експлоатация

Бяла Слатина "Интегриран 

инвестиционен проект във 

водния сектор на гр. Бяла 

Слатина" - "Техническа 

помощ за подготовка на 

интегриран инвестиционен 

проект във водния сектор 

на гр. Бяла Слатина"

гр. Бяла Слатина Не е въведен в експлоатация. 

Приключил първи етап от 

проекта.  На етап строителство на 

пречиствателна станция.

Мездра "Доизграждане на 

канализационната мрежа и 

изграждане на ПСОВ на гр. 

Мездра"

гр. Мездра На етап избор на изпълнител и 

възлагане на обществена поръчка

Мизия "Изграждане на 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води, 

канализационна мрежа и 

съпътстващата я 

водопроводна мрежа на 

територията на гр. Мизия"

гр. Мизия На етап прединвестиционно 

проучване

Криводол "Интегриран 

инвестиционен проект във 

водния сектор на гр. 

Криводол"

гр. Криводол Извършено прединвестиционно 

проучване. На етап идейни 

проекти

Мизия "Рехабилитация на 

водопроводната мрежа и 

изграждане на канализация 

с ПСОВ с капацитет 1000 

е.ж. в с. Крушовица, общ. 

Мизия"

с. Крушовица На етап строителство

Козлодуй "Изграждане на 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води и 

канализационни мрежи на 

с.  Гложене и с. Хърлец, 

общ. Козлодуй"

с. Бутан, с. Гложене и с. 

Хърлец 

На етап инженерно геоложки 

доклади и предварителни 

прединвестиционни проучвания

Справка 2.2 Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата 

инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
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Козлодуй "Изграждане на 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води и 

канализационна мрежа на 

с.  Бутан, общ. Козлодуй"

с. Бутан На етап инженерно геоложки 

доклади и предварителни 

прединвестиционни проучвания

Роман "Изграждане на 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води с 

капацитет 4 200 е.ж. в 

землището на гр. Роман"

гр. Роман На етап прединвестиционно 

проучване
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брой Законово 

основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 частен имот в с.Буковец на Илия Борисов 1 - -

2
ЦОСМ на "Врачански камък" ООД, 

гр.Мездра

1 - -

3 ЦОСМ на ЕТ "Лалов", гр.Мездра 1 - -

4
Кравеферма на ЕТ "Централкомерс", 

землището на с.Моравица
1- 

"1" - -

5 частен имот в с.Згориград 1 - -

6
ЗП Атанас Симеонов-кравеф. 

С.Михайлово, общ.Хайр

2 1 -

7
Кравеферма на "Карди-С" ЕООД, 

с.Камено поле
1- 

"1" - -

8
ЦОСМ на "Председник" ЕООД,с.Бели 

Извор
1- 

"1" - -

9
Кравеферма на ЗП Симеон Коцев, 

землището на с.Фурен
1- 

"1"
+ 1 1 -

10

 Кравеферма на Милчо Дамянов Тодоров,  

в м-ст "Стопански двор", землището на 

с.Лесура

1- 
"1" - -

11
частен имот на Спас Иванов в с.Боденец, 

общ.Мездра

1 - -

Съставени актове

брой брой лева

Заповеди за 

спиране на 

обекти (брой)

лева

Издадени наказателни 

постановления

Извършени 

проверки 

(брой)

3. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Справка 3.1.Опазване на почвите

№

Наименование на обекта

Извършени  проверки 

Влезли в сила 

(брой)

Дадени 

предписания 

(брой)

Наложени 

санкции по 

чл. 69 от 

ЗООС

Неизпълнен

и 

предписани

я (брой)
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12

Склад за ПРЗ  с изтекъл срок на годност, 

с.Мраморен

2 - -

13

Склад за ПРЗ с изтекъл срок на годност, в 

бивша складова база на "Агроекохим" АД, 

с.Костелево

2 1 -

14
Склад за ПРЗ с изтекъл срок на годност, 

с.Враняк

1 - -

15 склад за ПРЗ с изтекъл срок с.Пудрия 4 2 -

16 склад за ПРЗ с изтекъл срок с.Драшан 3 1 -

17
склад за ПРЗ с изтекъл срок с.Крушовица 1 - -

18
склад за ПРЗ с изтекъл срок с.Горно 

Пещене

2 - -

19
склад за РЗП с изтекъл срок-с.Попица, 

бивш стопански двор

1 - -

20
"Б-Б" кубове, разположени на РДНО-

Оряхово

1 - -

21
Кравеферма на "Тошел-92" ЕООД, 

с.Царевец
1- 

"1" - -

22
Кравеферма на Николай Нончев, с.Горна 

Кремена
1- 

"1" - -

23
Кравеферма на Венцислав Монов, 

землището на гр.Мездра
1- 

"1" - -

24

 Кравеферма на Мая Стоянова Ценова, в м-

ст "Пирашки круши", землището на с. Три 

Кладенци, обл. Враца

1- 
"1" - -

25
Частен имот на Владимир Къновски в 

с.Рогозен, ул. "Герго Манчев" №6

1 2 (с 

пост.срок)

26
ЦОСМ на ЕТ "Валентин Петров-Варовик", 

с.Борован

1 - -

27

Частен имот на Цеко Петров в с.Паволче, 

ул. "Христо Ботев" №3

2 1 -

28 ЦОСМ на ЕТ "Секаста", гр.Мездра 1 - -
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29

ЕТ "Александра-95-Стефчо Стефанов", ул. 

"Сердика" 9А, гр.Мездра, общ. Мездра, , 

цех за обработка на скалнооблицовъчни м-

ли, гр.Мездра, ул. "Роза" №12

1 - -

30

Ваньо Христов Иванов, цех за обработка 

на скалнооблицовъчни м-ли, ул. "Роза" 

№10,  гр.Мездра, общ. Мездра

1 - -

31

"BС Стоун" ООД, гр. Мездра, общ. 

Мездра, ул. "Косматица" №8 , цех за 

обработка на скалнооблицовъчни м-ли, м-

ст "Инкьовец",

1 - -

32
ЦОСМ на ЕТ "Борис Коцев-Мая", 

гр.Мездра

1 - -

33

Кравеферма на Иван Рашков Йозов в м-ст 

"Край село", землището на с. Бърдарски 

геран, общ. Бяла Слатина

1- 
"1" - -

34

ИП "Изграждане на кравеферма за 100 

ЕПЖ в имот № 176009 и кланница в имот 

№ 176002, в землището на с.Краводер, 

общ.Криводол", възложител: Нина 

Тодорова Каменова, с.Краводер

1 - -

35
птицеф.на ЕТ "Стоян Викторов"- 

с.Мраморен

1 - -

36

ИП "Изграждане на кравеферма за 50 бр. 

крави", в ПИ №204001, в землището на с. 

Лиляче, общ. Враца, с възложител ЗП 

Радосвета Стоичкова Декова

1 - -

37

ИП: "Разработване на находище за скално-

облиц.материали в площ "Требежа", в 

землището на с. Горна Кремена, общ. 

Мездра, с възложител :"Булстоун" ЕООД, 

гр. Враца

1 - -

38

Частен имот на Румен Лилов в с.Лесура, 

ул. "Ропотамо" №22, общ. Криводол

1 - -
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39

ИП: "Изграждане на туристическа база" в 

землището на с.Дърманци, общ.Мездра, с 

възложител: "Ариел-ТН" ЕООД, 

гр.Мездра

1 - -

40 ЦОСМ на "Скорпион-Д", гр.Мездра 1 - -

41
ЦОСМ на "Йотов Стоун" ЕООД, 

гр.Мездра

1 - -

42 ЦОСМ на ЕТ "Ив-2000", гр.Мездра 1 - -

43

"ПДНГ" ЕАД, гр. София, ул. "Стефан 

Караджа" №2, петролно находище 

"Селановци", земл. на селата Лесковец и 

Селановци, добив на суров нефт и 

природен газ, чрез добивни сондажи, 

пиезометричните сондажи и нефтогазо-

събирателния пункт (НГСП – Селановци).

1- 
"1" - -

44
Птицеферма на Иван Николаев, в 

землището на с.Краводер

1 - -

45
Птицеферма на Георги Иванов, с.Главаци 1 - -

46

Птицеферма наЦветелин Йорданов 

Писарски, птицеферма в бивш стоп. двор, 

в землището на с.Краводер, общ. 

Криводол

1 - -

47

Птицеферма на Георги Цветанов Георгиев 

птицеферма  в м-ст "Ливадето", в земл. на 

с. Краводер,  общ. Криводол

1 - -

48

ИП: "Изграждане на кравеферма", в ПИ № 

059003, в местност "Горно ливаге", в 

землището на гр. Криводол, обл. Враца, с 

възложител: Цветомил Георгиев 

Стефанов, гр. Враца, ж.к. "Младост", бл. 4, 

вх. А, ап.12

1 - -

49 частен имот на Асен Илиев Русинов,  ул. 

"Ломска" №37, гр. Бяла Слатина

1 1 (пост.срок) -
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50

„Диема-2004”ЕООД, с.Върбешница, ул."1-

ви май" №3, цех за обработка на 

скалнооблицовъчни материали с. 

Върбешница

1 - -

51

 "Технико Къмпани" ЕООД, гр.София, цех 

за обработка на скални материали в 

с.Ребърково

1 - -

52

ИП "Изграждане на птицеферма с 

алтернативна с-ма за отглеждане на 

кокошки носачки в имот №077001", в 

землището на с.Добролево, общ.Борован, 

възложител: "Милето 67" ЕООД, УЛ. 

"П.Р.Славейков" №21, с.Сираково, 

общ.Борован

1 - -

53

ИП "Изграждане на овчарник за 250 

бр.животни, кв.22Б, УПИ Іпо плана на 

с.Малорад, общ.Борован, възложител: 

Цветослав Цонев Цветков, ул. 

"П.Гевезлийски" №8, с.Малорад, 

общ.Борован

1 - -

54

ИП "Изграждане на овцеферма в ПИ 

№025014", в землището на с.Струпец, 

общ.Роман, възложител: Теменужка 

Лазарова Кръстева, ул. "Хр. Ботев" № 2,гр. 

Роман

1 - -

55 частен имот на Христо Вълков, ул. 

"Русалка" №5, с. Костелево, общ. Враца

1 2 (неизтекъл 

срок)

Общо 66 12 X

1- 
"1" 

компл.пров.
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1 2 3 4 5

№01/30.01.2013г. общ.Козлодуй, гр.Козлодуй "Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 2 MW"

30 085 кв.м. V

№02/21.03.2013г. общ.Мездра, с. Оселна и с. 

Злидол

"МВЕЦ Надежда" 32 411 кв.м. VІ и Х

№04/16.05.2013г. общ.Враца,  с.Лиляче "Приемо-предавателна станция на БТК 

АД № VZ6191"

401 кв.м. V

№05/05.07.2013г. общ.Враца, с.Згориград "Битова сграда за обслужване на коне" 18 256 кв.м. VІІІ

№07/04.10.2013г. общ.Враца, гр.Враца "Офис и три гаражни клетки" 3 480 кв.м. V

№08/29.11.2013г. общ.Враца, с.Власатица "Трасе за проектиране на 20 кV 

електропроводно отклонение за 

захранване на имот №000213"

L=155 лин.м.

№08/29.11.2013г. общ.Враца, с.Власатица "Трасе за проектиране на водопроводно 

отклонение за захранване на имот 

№000213"

L=1 200 лин.м.

№08/29.11.2013г. общ.Враца, гр.Враца "Промишлена и складова дейност" 1 348кв.м. ІХ

Протокол №/дата Обект Категория

Справка 3.2. Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по чл. 17 по ЗОЗЗ

Площ (дка)Община, населено място
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№ Попълнени Проверени на място Проверени по документи Забележки

1 2 3 4 5

1 9 9 9

Справка 3.3. Попълнени и /или проверени Информационни карти относно складове за продукти за растителна защита или ББ - кубове
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1 2 3 4 5 6 7

-

Справка 3.4.  Рекултивация на нарушени терени по ЗП и ЗОЗЗ

Протокол №/дата Община, населено място Обект
Техническа/ 

биологична
Тип ползване ЗабележкаПлощ (дка)
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

Издадени НП
Наложени 

санкции
Забележка

Справка 3.5.  Проверки на обекти, изпълняващи условията на КР, раздел „Почви”

Обект
Община, населено 

място
Извършени проверки

Съставени 

актове (брой)

Дадени предписания       
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
кравеферма-ЕТ 

"Централкомерс"

общ.Мездра, 

с.Моравица

1 - -

2
кравеферма "Карди С" общ.Роман, с.Камено 

поле

1 - -

3
кравеферма-ЗП Симеон 

Коцев

общ.Криводол, 

с.Фурен

2 1 -

4
кравеферма-Милчо 

Дамянов Тодоров

общ.Криводол, 

с.Лесура

1 - -

5
кравеферма-Н.Нончев общ.Мездра, с.Горна 

Кремена

1 - -

6
кравеферма на "Тошел 

92"

общ.Мездра, 

с.Царевец

1 - -

7
кравеферма-ЗП 

Венцислав Монов

общ.Мездра, 

гр.Мездра

1 - -

8
кравеферма на Мая 

Стоянова Ценова

общ. Враца, с. Три 

кладенци

1 - -

9
кравеферма на Иван 

Рашков Йозов

общ. Бяла Слатина, с. 

Бърдарски геран

1 - -

10
птицеф.на ЕТ "Стоян 

Викторов"

общ. Враца, с. 

Мраморен

1 - -

11
кравеферма-ЗП Симеон 

Коцев

общ.Криводол, 

с.Фурен

1 - -

12
птицеферма-

И.Николаев

общ.Криводол, 

с.Краводер

1 - -

13
птицеферма-Г. 

Цветанов

общ.Криводол, 

с.Краводер

1 - -

14
птицеферма-Цветелин 

Писарски

общ.Криводол, 

с.Краводер

1 - -

15
птицеферма-Г.Тодоров общ.Криводол, 

с.Главаци

1 - -

Общо 15 X 16 1

Справка 3.6.  Проверка на животновъдни обекти

№ Обект
Община, населено 

място

Извършени проверки 

брой

Дадени предписания       
Съставени 

актове (брой)

Издадени НП
Наложени 

санкции
Забележка
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Показател Брой пунктове Населено място/ координати Изпълнени Неизпълнени Забележка

1 2 3 4 5 6

ТМ

3  с.Кунино, общ.Роман( 43º 12.323  23º 

59.695); с.Комарево, общ.Бяла 

Слатина(43º 22.627  23º 51.250); 

с.Търнава, общ.Бяла Слатина(43º 30.446  

23º 52.337)

18

Органични замърсители

3  с.Кунино, общ.Роман( 43º 12.323  23º 

59.695); с.Комарево, общ.Бяла 

Слатина(43º 22.627  23º 51.250); 

с.Търнава, общ.Бяла Слатина(43º 30.446  

23º 52.337)

3

пестициди

3  с.Кунино, общ.Роман( 43º 12.323  23º 

59.695); с.Комарево, общ.Бяла 

Слатина(43º 22.627  23º 51.250); 

с.Търнава, общ.Бяла Слатина(43º 30.446  

23º 52.337)

3

вкисляване
1 с.Главаци, общ.Криводол(43º 16.792    

23º 22.022)

8

засоляване

ерозия (водна и ветрова)

Справка 3.7. Контрол състоянието на почвите чрез изпълнение на дейностите по мониторинг, съгласно ЗООС
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№ Брой Вид на издаде 

ния документ - 

нов, изм. и 

доп., отказ 

(попълва се в 

редовете към 

т. 1 и т. 2)

Забележка

1 3 4 5

55

брой

1.1.

1 нов документ

2 нов документ

3 изменение и 

допълнение на 

разрешение

4 изменение и 

допълнение на 

разрешение

5 нов документ

6 нов документ

7 нов документ

8 нов документ

9 нов документ

10 нов документ

11 нов документ

12 нов документ

13 нов документ

14 изменение и 

допълнение на 

разрешение

15 нов документ

16 нов документ

17 нов документ

18 нов документ

19 нов документ

20 нов документ

21 отказ

22 изменение и 

допълнение на 

разрешение

23 нов документ

24 нов документ

№ 05-ДО-185-01 от 14.03.2013 

г.

“ЛМ - 21” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-197-00 от 

15.03.2013г.“Чистота Балкани” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-198-00 от 

20.03.2013г.

“Андонов” ООД, гр.Враца № 05-ДО-196-00 от 

13.03.2013г.“Металком Инвест” ЕООД, гр.Враца

№ 05-ДО-193-00 от 

22.02.2013г.“Анди” ООД, гр. Враца № 05-ДО-194-00 от 

26.02.2013г.“Ровотел Стийл” ООД, гр. Враца № 05-ДО-183-00 от 25.01.2013 

г.ЕТ “Христо Христов – Цвети - 2008”, с. Борован № 05-ДО-195-00 от 

11.03.2013г.

“Враца - Старт” АД, гр. Враца № 05-ДО-192-00 от 20.02.2013 

г.

“Скорпион - 95” ЕООД, гр. Враца

“Ланд Метал” ЕООД, община Мездра, с. Зверино

ЕТ “Цвети - Георги Петров 2007”, гр.Мездра

№ 05-ДО-182-00 от 21.01.2013 

г.№ 05-ДО-184-00 от 25.01.2013 

г.“Металком Инвест” ЕООД, гр.Враца № 05-ДО-185-00 от 25.01.2013 

г.

№ 05-ДО-188-00 от 08.02.2013 

г.“Центромет” АД, гр. Враца

„Метал Транс 2005” ЕООД, гр. Враца

“Никсметал - Груп” ЕООД, гр. Мездра

№ 05-ДО-181-00 от 16.01.2013 

г.

№ 05-ДО-191-00 от 20.02.2013 

г.

“Косаня” ЕООД, гр.Мизия № 05-ДО-176-02 от 15.02.2013 

г.

№ 05-ДО-190-00 от 08.02.2013 

г. “РТР” ООД, гр. Враца № 05-ДО-189-00 от 08.02.2013 

г.

„Йордан Кръстителски-Джордан 2001” ЕООД, гр. Враца

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия

№ 05-ДО-179-00 от 04.01.2013 

г№ 05-ДО-176-01 от 10.01.2013 

г.

“АЖМ Груп” ЕООД, гр.Враца

№ 05-ДО-186-00 от 25.01.2013 

г.№ 05-ДО-187-00 от 08.02.2013 

г.

“Пировски” ООД, гр.Мизия

“Феникс Грийн” ЕООД, гр. Козлодуй

Наименование на лицето, на което е издадено

разрешението

№ и дата на издадения

документ

№ 05-ДО-180-00 от 16.01.2013 

г.

 “Гео - Метал Трейд” ЕООД, гр. Враца

4.УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Справка 4.1. Издадени документи за извършване на дейности с отпадъци

1

“Вин” ООД, гр. Враца № 05-ДО-178-00 от 02.01.2013 

г.

2

Издадени разрешения от директора на РИОСВ по чл. 67 от ЗУО 
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25 нов документ

26 нов документ

27 нов документ

28 нов документ

29 нов документ

30 изменение и 

допълнение на 

разрешение

31 изменение и 

допълнение на 

разрешение

32 нов документ

33 изменение и 

допълнение на 

разрешение

34 изменение и 

допълнение на 

разрешение

35 изменение и 

допълнение на 

разрешение

36 изменение и 

допълнение на 

разрешение

37 изменение и 

допълнение на 

разрешение

38 изменение и 

допълнение на 

разрешение

39 изменение и 

допълнение на 

разрешение

40 изменение и 

допълнение на 

разрешение

41 нов документ

42 прекратяване 

на разрешение

43 нов документ

44

45

46

47

48

49 нов документ

50

51

52 нов документ

53

54

55

29

“Феникс Грийн” ЕООД, гр. Козлодуй № 05-ДО-193-02 от 

15.11.2013г.

“Пировски” ООД, гр.Мизия

„Ранг 2000” ЕООД, гр. Бяла Слатина № 05-ДО-202-01 от 13.12.2013 

г.

“Косаня” ЕАД, гр. Мизия № 05-ДО-176-04 от 

14.08.2013г.„Йордан Кръстителски-Джордан 2001” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-179-02 от 

09.09.2013г. “Мени Груп” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-208-00 от 

07.10.2013г.№ 05-ДО-176-05 от 

24.10.2013г.

“Центромет” АД, гр. Враца № 05-ДО-190-01 от 

25.06.2013г.ЕТ “Цвети - Георги Петров 2007”, гр.Мездра № 05-ДО-184-01 от 

25.06.2013г. “Житиком” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-207-00 от 

24.07.2013г.

“Косаня” ЕAД, гр. Мизия

“Феникс Грийн” ЕООД, гр. Козлодуй № 05-ДО-193-01 от 

06.06.2013г. “Гео - Метал Трейд” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-187-01 от 

10.06.2013г.

„Метал Транс 2005” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-181-01 от 

16.05.2013г.

№ 05-ДО-180-01 от 

20.05.2013г.

№ 05-ДО-186-01 от 

06.06.2013г.

“Евростил 98” ЕООД, община Козлодуй, с. Бутан № 05-ДО-206-00 от 

05.06.2013г.

“Андонов” ООД, гр. Мизия № 05-ДО-205-00 от 

20.05.2013г.“Мадметал - 97” ЕООД, гр. Бяла Слатина № 05-ДО-168-02 от 29.05.2013 

г.

“Ланд Метал” ЕООД, община Мездра, с. Зверино № 05-ДО-182-01 от 

09.05.2013г.

“Ровотел Стийл” ООД, гр. Враца № 05-ДО-183-01 от 

13.05.2013г.

“Ранг 2000” ЕООД, гр. Бяла Слатина

“Враца - Старт” АД, гр. Враца № 05-ДО-192-01 от 

17.05.2013г.

“Никсметал - Груп” ЕООД, гр. Мездра

“Вин” ООД, гр. Враца № 05-ДО-178-01 от 

23.04.2013г.

“АЖМ Груп” ЕООД, гр.Враца № 05-ДО-188-01 от 

13.05.2013г.

“Специал Ауто” ООД, гр. Бяла Слатина № 05-ДО-204-00 от 

24.04.2013г.

“Унитрейд - 2011” ООД, гр. Козлодуй № 05-ДО-200-00 от 

27.03.2013г.“Деница 02” ЕООД, гр. Бяла Слатина № 05-ДО-201-00 от 

11.04.2013г.

№ 05-ДО-176-03 от 

24.04.2013г.

“Хефти Металс” ЕООД, гр. Мездра № 05-ДО-177-01 от 

08.05.2013г.

„Йордан Кръстителски-Джордан 2001” ЕООД, гр. Враца № 05-ДО-179-01 от 

23.04.2013г.

“Косаня” ЕООД, гр. Мизия

№ 05-ДО-202-00 от 

16.04.2013г.“Кастех - БГ” ООД, гр. Враца № 05-ДО-203-00 от 

18.04.2013г.

“Феникс Комерсметал” ЕООД, гр. Оряхово № 05-ДО-199-00 от 

27.03.2013г.

2 Издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО
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брой

2.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

29

брой

3.1. Наименование на лицето, извършило

класификацията

1 "Центромет" АД

2 "Интер Строй Груп"ЕООД

3 "Санмен-М"ООД

4 "ДМ България"ЕООД

5 "Ранг 2000"ЕООД

6 "ЧЕЗ"АД

7 "Беана Враца"ООД

8 "Чистота Балкани"ЕООД

9 "Еко България" ЕАД

10 "ЧЕЗ"АД

11 "Кауфланд България"ЕООД

6

1

1

ЕТ „Рейсинг – Виолета Цветкова”, гр. Козлодуй № 05-РД-22-01 от 09.12.2013г.

4

3

№ 05-РД-112-02 от 27.12.2013 

г.

1

ЕТ „КАМ – Никола Стайков”, гр. Враца № 05-РД-116-00 от 

20.08.2013г.„БКО” ООД, гр. Враца № 05-РД-117-00 от 

26.11.2013г.

2

7

„Анди” ООД, гр. Враца

№ 05-РД-102-01 от 

16.05.2013г.

„Аци Транс 70” ЕООД, община Бяла Слатина, с. Търнава

№ 05-РД-100-01 от 

20.05.2013г.№ 05-РД-101-01 от 

17.05.2013г.

№ 05-РД-109-01 от 

07.06.2013г.

„Анди” ООД, гр. Враца

„Дезинфекционна станция Рококо 105” ЕООД, гр. Враца № 05-РД-111-01 от 

14.08.2013г.

№ 05-РД-105-00 от 

09.01.2013г.№ 05-РД-104-00 от 

09.01.2013г.№ 05-РД-106-00  от   

18.01.2013г.№ 05-РД-107-00 от 

18.01.2013г.

„Екофрут” ЕООД, гр. Враца № 05-РД-118-00  от   

02.12.2013г.

„Йонаси” ООД, гр. Враца

№ 05-РД-112-01 от 

05.06.2013г.№ 05-РД-110-01 от 

07.06.2013г.„Екобулсорт” ЕАД, гр. Враца

„Металком Инвест” ЕООД, гр. Враца

№ 05-РД-113-01 от 

27.05.2013г.№ 05-РД-104-01 от 

28.05.2013г.

„Никсметал - Груп” ЕООД, гр. Мездра

„ЕЛФЕСТ” ЕООД, гр. Козлодуй

„Метал Транс 2005” ЕООД, гр. Враца

№ 05-РД-106-01 от 

23.04.2013г.

„Пировски” ООД, гр. Мизия

“Металком Инвест” ЕООД, гр.Враца

„Андреев и Сие” ЕООД, с. Борован, община Борован

“Андонов” ООД, гр. Враца

„Атамар” ООД, община Враца, с. Паволче

№ 05-РД-97-01 от 05.04.2013г.

№ 05-РД-95-01 от 23.04.2013г.

№ 05-РД-108-00  от   

25.01.2013г.

„Елфест” ЕООД, гр. Козлодуй

„ЛМ - 21” ЕООД, гр. Враца

СД „Тостор – Орловски, Орловска”, гр. Враца

№ 05-РД-109-00 от 

25.01.2013г.№ 05-РД-110-00 от 

08.02.2013г.№ 05-РД-111-00  от 

11.02.2013г.№ 05-РД-112-00  от 

13.02.2013г.№ 05-РД-113-00 от 

13.02.2013г.№ 05-РД-114-00 от 

04.03.2013г.№ 05-РД-115-00 от 

12.03.2013г.

„Триумф” ЕООД, гр. Враца

1

Лица, извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба №3 за

класификация на отпадъците.

1

2

„Триумф” ЕООД, гр. Враца

2 Издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО

3

„ЦентрометТ” АД, гр. Враца

„Екобулсорт” ЕАД, гр. Враца

„Йонаси” ООД, гр. Враца

„Дезинфекционна станция Рококо 105” ЕООД, гр. Враца

„Анди” ООД, гр. Враца

Брой 

заверени 

работни 

листове

Наименование на лицето, на което е издаден документа № и дата на издадения

документ
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12 "Людал 2010"ЕООД

13 "НИС Петрол" ЕООД-Илинден

14 "Ровотел Стийл" ООД

15 "Боди М Травъл" ООД

16 "Атоменергостройпрогрес-С" ЕООД

17 "OMW" бензиностанция Враца

18 "Космо България Мобайл"ЕАД

19 "Германос Телеком България"ЕАД

20 "Гарант" АД

21 "Инсталгруп"ЕООД

22 "Пасков 81" ЕООД

23 "Автодистрибуция" ООД

24 "БКО" ООД

25 "Симекс" ЕООД

26 "Феникс Грийн"ЕООД

27 "ОМС Салери Истърн Юръп" ЕООД

28 "Интелигентни системи за сигурност" ООД

29 "МБАЛ Хр. Ботев"-Враца

5

1

9

1

9

26

16

1

2

13

3

1

58

4

3

4

14

8
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Населени места в които не 

е въведена система за 

събиране и 

транспортиране на БО

(изписват се поименно)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Борован 5 714 5 5 няма 100 5 714

2 Бяла Слатина 24 606 15 15 няма 100 24 606

3 Враца 73 894 23 23 няма 100 73 894

4 Козлодуй 21 180 5 5 няма 100 21 180

5 Хайредин 5 001 6 6 няма 100 5 001

6 Криводол 9 390 15 15 няма 100 9 390

7 Роман 6 223 13 13 няма 100 6 223

8 Мизия 7 570 6 6 няма 100 7 570

9 Мездра 21 748 28 28 няма 100 21 748

10 Оряхово 11 522 7 7 няма 100 11 522

186 848 123 123 0 100% 186 848

Брой на 

обслужваното 

население

Общо

Справка 4.2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО)

№ Община Брой жители
Брой населени 

места в общината

Брой населени места с 

въведена система за 

събиране и 

транспортиране на БО

% население, обхванато 

в организирана система 

за събиране и 

транспортиране на БО
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1 2 3 4 5

Отпадъци от опаковки * 45 % от населението на общината 12 965 Трицветни контейнери - 50 точки = 

150 броя 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

45% 12 965 3 пункта в гр.Бяла Слатина 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване

45% 12 965 3 пункта в гр.Бяла Слатина

Отпадъци от опаковки * 82 % от населението на общината 63 934 Трицветни контейнери - 123 точки 

= 369 броя

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

80% 62 909 7 пункта в гр.Враца

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

80% 62 909 7 пункта в гр.Враца

Отпадъци от опаковки * 32 % от населението на общината 3 449 Трицветни контейнери – 14 точки = 

42 броя

1. Бяла Слатина

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО.

МРО се събират от фирми 

притежаващи разрешение за тази 

дейност.

% население, обхванато от 

системите за разделно събиране

Справка 4.3 Масово разпространени отпадъци (МРО)

Община
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.:

Брой на обслужваното 

население

Брой на пунктовете за разделно 

събиране на различните видове 

МРО

2. Враца                                                                                                                                                                                                                                     

Общината има сключени 

договори:                                    - 

за НУБА с "НУБА 

Рециклиране"АД;                       - 

за ИУЕЕО с "Грийнтех 

България"АД; гр. София                                                           

- за ИУМПС с "Йордан 

Кръстителски - Джордан - 

2001"ЕООД;                                    

МРО се събират и от фирми 

притежаващи разрешение за тази 

дейност.

3. Криводол                                            

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО. МРО се събират от фирми 

притежаващи разрешение за тази 

дейност.
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Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

32% 1 пункт в гр.Криводол

Отпадъци от опаковки * 56 % от населението на общината 13 205 Трицветни контейнери - 48 точки = 

144 броя

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

56% 13 205 3 пункта в гр.Мездра и с.Зверино

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

56% 13 205 3 пункта в гр.Мездра и с.Зверино

Отпадъци от опаковки * 39 % от населението на общината 2 415 Трицветни контейнери - 12 точки = 

36 броя

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

- - 1 пункт в с. Борован

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

- - 1 пункт в с. Борован

Отпадъци от опаковки * 50 % от населението на общината 4 827 Трицветни контейнери – 40 точки = 

120 броя

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

54% 5 267 2 пункт в гр.Оряхово

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

54% 5 267 2 пункт в гр.Оряхово

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

57% 4 532 -

3. Криводол                                            

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО. МРО се събират от фирми 

притежаващи разрешение за тази 

дейност.

6. Оряхово                                

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО.

7. Роман                                               

Община Роман е прекратила 

договора с "Репак"АД за 

организиране на разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки, поради получаване на 

отказ за издаване на разрешение 

на Корпоративната организация 

по реда на новия ЗУО. Общината 

има подписани договори с  

"Екобатери"АД за НУБА, с 

"Елтекресурс"АД за ИУЕЕО и с 

"Екобулкар"АД за ИУМПС. 

4. Мездра                                           

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО. МРО се събират от фирми 

притежаващи разрешение за тази 

дейност.

5. Борован                                            

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО. МРО се събират от фирми 

притежаващи разрешение за тази 

дейност.
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Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

57% 4 532 -

Отпадъци от опаковки * Няма разделно събиране в 

общината

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

44% 3 554 2 пункта в гр.Мизия 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

44% 3 554 2 пункта в гр.Мизия

Отпадъци от опаковки * Няма разделно събиране в 

общината

-

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

58% 12 300 3 пункта в гр.Козлодуй

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

58% 12 300 3 пункта в гр.Козлодуй

Отпадъци от опаковки * Няма разделно събиране в 

общината

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори

- - -

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, 

съдържащи живак 

- -

Забележка: * Отпадъци от опаковки – в графа 5 се попълва кратка информация за вида и броя на контейнерите за разделно събиране, в случай, че те са елемент от 

системата

7. Роман                                               

Община Роман е прекратила 

договора с "Репак"АД за 

организиране на разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки, поради получаване на 

отказ за издаване на разрешение 

на Корпоративната организация 

по реда на новия ЗУО. Общината 

има подписани договори с  

"Екобатери"АД за НУБА, с 

"Елтекресурс"АД за ИУЕЕО и с 

"Екобулкар"АД за ИУМПС. 

8. Мизия                                   

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО.

9. Козлодуй                                 

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО.

10. Хайредин                                   

Общината няма подписани 

договори с фирми за събиране на 

МРО. 
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да/не Наименование на фирмата

1 2 3 4 5

Бяла Слатина “Специал Ауто”ООД , гр.Бяла Слатина да да  ''Диди - 94 - Д. Димитров" ЕТ, гр. Плевен

“Автобусни превози”, гр. Враца да да „Анди”ООД, гр. Враца

„Анди”ООД, гр. Враца да да "Лубрика - екологични дейности" ЕООД

„Акумитрейд”ЕООД, гр. Враца да да ЕТ"Боги - Б. Тинков - Е. Тинков", гр. Плевен

“ПГ 2002” ЕООД гр. Враца да да „Анди”ООД, гр. Враца

“Автотранс” ЕООД гр.Враца да да "ПАМ 555" ЕООД, гр. София

“ИВД – Ауто” ЕООД, гр.София, ул. "Нишава", №105 да да "ПАМ 555" ЕООД, гр. София

„БДМ Ауто”, гр.Враца да да "Арониада - Агро" ЕООД, гр. Русе

"Томов"ЕООД, гр. Враца да да „Анди”ООД, гр. Враца

ЕТ"Автоойлс - П. Петков", гр. Враца да да "Рамси - Е" ЕООД, гр. София

"ТИТ" ООД, гр. Враца да да ЕТ"Боги - Б. Тинков - Е. Тинков", гр. Плевен

"Автодистрибуция"ООД, гр. Враца да да "Чистота Балкани"ЕООД, гр. София

ЕТ"Ангел Димитров - 2000"
да да

„Анди”ООД, гр. Враца и на "Елмира"ООД, гр. Плевен за последващо 

оползотворяване

"ГУСВ" ЕАД, гр. Враца да да "Акумитрейд"ЕООД, гр. Враца

ЕТ “Карина - Генчо Ганев”, гр.Козлодуй да да "Омникар - БГ" ЕООД, гр. Пловдив

ЕТ “Скат”, гр.Козлодуй да да "Омникар - БГ" ЕООД, гр. Пловдив

“Атоменергоремонт” ЕАД, гр.Козлодуй, площадката на 

АЕЦ-Козлодуй
да да

„Анди”ООД, гр. Враца

“Атоменергостройпрогрес” ЕАД, гр.Козлодуй, 

площадката на АЕЦ-Козлодуй
да да

„Анди”ООД, гр. Враца

“Енемона” АД, гр.Козлодуй, площадката на АЕЦ-

Козлодуй
да да ЕТ"Боги - Б. Тинков - Е. Тинков", гр. Плевен

Мизия “Кар Транс” ЕООД, гр.Мизия да да "ВАЛД 95"ЕООД, гр. Русе

ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”, гр.Мездра да да "Акумитрейд"ЕООД, гр. Враца и "Омникар - БГ" ЕООД, гр. Пловдив

ЕТ “СИГ-В”, гр. Мездра да да "Космос Корпорейшън" ЕООД, гр. София

Мездра

Наличие на договор за предаване на отработените масла

Справка 4.4  Отработени масла

Община Предприятие, генериращо отработени масла

Извършена 

проверка 

(да/не)

Козлодуй

Враца
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ЕТ “Цвети-Г.Петков-2007”, гр.Мездра да да "ПАМ 555" ЕООД, гр. София

"Техкерамик М"ЕООД, гр. Мездра да да „Анди”ООД, гр. Враца

"Людал 2010"ЕООД да да "Люнеди"ЕООД, гр. Симитли

Оряхово “Фериботен комплекс” АД, гр. Оряхово да да "Титан Ойл"ЕООД, гр. Варна

Мездра
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Наличие на 

изградена 

система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци

Наличие на 

изградено 

помещение за 

временно 

съхранение на 

ОО 

да/не
Наименование на 

транспортната фирма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Борован няма

"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД

да да да

“Търговска лига – НАЦ” 

АД, София за 

транспортиране на 

болничните отпадъци за 

обезвреждане обезвреждане

МЦ “Свети Иван Рилски”ЕООД- Бяла Слатина

да да да

“Медиком”ЕООД за 

обезвреждане на 

болничните отпадъци обезвреждане

МБАЛ "Христо Ботев"АД- 

гр. Враца

да да да

“Търговска лига – НАЦ” 

АД, София за 

транспортиране на 

болничните отпадъци за 

обезвреждане обезвреждане

Дом за медико-санитарни 

грижи за деца”-гр.Враца
да да да

“Медиком”ООД за 

обезвреждане на 

болничните отпадъци обезвреждане

"Център за кожно-

венерически  заболявания" 

ЕООД-гр.Враца
да да да

 ”Евро Стандарт”ЕООД 

за транспортиране  на 

болничните отпадъци 

обезвреждане в 

инсинератор на 

ПУДООС 

2 Бяла Слатина 2

3 Враца 13

Справка 4.5. Отпадъци от хуманната медицина

Метод на третиране

Наличие на договор с 

транспортна фирма и фирмата, 

извършваща обеззаразява 

не/обезвреждане на отпадъците№ Община

Брой лечебни 

заведения на 

територията на 

общината

Наименование на 

лечебното заведение

да/не

147



Областен диспансер за 

психични заболявания -

гр.Враца да да да

„Дезинфекционна 

станция Рококо 105” 

ЕООД, гр. Враца обезвреждане

"Комплексен онкологичен 

център" ЕООД-гр.Враца
да да да

 “Медиком”ЕООД за 

обезвреждане на 

болничните отпадъци обезвреждане

Център за спешна 

медицинска помощ-

гр.Враца

да да да

“Търговска лига – НАЦ” 

АД, София за 

транспортиране на 

болничните отпадъци за 

обезвреждане обезвреждане

Специализирана болница 

за активно лечение на 

пневмо-фтизиатрични 

заболявания ЕООД - гр. 

Враца
да да да

”Евро Стандарт”ЕООД 

за транспортиране  на 

болничните отпадъци 
обезвреждане в 

инсинератор на 

ПУДООС 

"Диагностично-

консултативен център 

1"ЕООД - гр. Враца

да да да

“Търговска лига – НАЦ” 

АД, София за 

транспортиране на 

болничните отпадъци за 

обезвреждане обезвреждане

Първа частна 

специализирана болница за 

активно лечение по 

ортопед. и 

травматология”ЕООД-

Враца да да да

Сключен договор с 

МБАЛ-"Христо 

Ботев"АД- гр. Враца за 

временно съхранение на 

отпадъците
обезвреждане

МЦ “Алпико”ООД-Враца

да да да

Сключен договор с 

"Комплексен 

онкологичен център" 

ЕООД-гр.Враца за 

временно съхранение на 

отпадъците обезвреждане

3 Враца 13
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МЦ “Дерма-ГТ” ЕООД-

Враца

да да да

Сключен договор с 

"Център за кожно-

венерически  

заболявания" ЕООД-

гр.Враца за временно 

съхранение на 

отпадъците
обезвреждане

МЦ “Санита”ЕООД-Враца

да да да

Сключен договор с 

"Център за кожно-

венерически  

заболявания" ЕООД-

гр.Враца за временно 

съхранение обезвреждане

МЦ “Света Ана”ООД-

Враца

да да да

Сключен договор МБАЛ 

"Христо Ботев"АД- гр. 

Враца за временно 

съхранение на 

отпадъците
обезвреждане

4 Козлодуй 1 МБАЛ "Св. Иван Рилски" 

ЕООД гр. Козлодуй

да да да

Сключен договор с  

”Евро Стандарт”ЕООД 

за транспортиране  на 

болничните отпадъци в 

инсинератор на 

ПУДООС за 

обезвреждане

обезвреждане в 

инсинератор на 

ПУДООС 

5 Криводол няма

"МБАЛ-Мездра" ЕООД

да да да

 ”Евро Стандарт”ЕООД 

за транспортиране  на 

болничните отпадъци 

обезвреждане в 

инсинератор на 

ПУДООС 

Специализирана болница 

за рехабилитация на 

сърдечно-съдови 

заболявания-Мездра ЕООД

да да да

“Търговска лига – НАЦ” 

АД, София за 

транспортиране на 

болничните отпадъци за 

обезвреждане
обезвреждане

7 Мизия няма

6 Мездра 2

3 Враца 13
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8 Оряхово 1 МБАЛ "Христо Ботев"АД- 

гр. Враца - филиал 

Оряхово

да да да

“Търговска лига – НАЦ” 

АД, София за 

транспортиране на 

болничните отпадъци за 

обезвреждане
обезвреждане

9 Роман 1 "Специализирана болница 

за долекуване и 

продължително лечение на 

белодробни болести" 

ЕООД - гр. Роман
да да да

Сключен договор с  

УМБАЛ "Д-р Георги 

Странски" ЕАД гр. 

Плевен за 

транспортиране на 

болничните отпадъци
обезвреждане

10 Хайредин няма
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№ Наименование Населено място Брой Площ Забележка

1 2 3 4 5 6

1 1.1. Елисейна ЕАД, Елисейна 

– комплексен обект –табан и 

депо

2 27 Фирмата е държавна собственост.Не 

се експлоатира от 2001г. Дружеството 

е в несъстоятелност и няма изготвен 

1.2. Камибо ЕООД-София-ТП 

Хименерго – Враца

/бивше депо на Химко АД/

1 40 Не се експлоатира от 2002г. Имат 

изготвен и утвърден  от МОСВ План 

за привеждане в съответствие на част 

от депоти и закриване и рекултивация 

на другата част

1.3. Метизи АД – Роман 1 22 Преустановена е експлоатацията от 

септември 2007 г. Имат изготвен и 

утвърден от МОСВ План за закриване 

и рекултивация шламохранилището

Справка 4.6. Депа и нерегламентирани сметища

Съществуващи депа, на които се депонират производствени

или опасни отпадъци, които не съответстват на нормативните

изисквания *
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1. Депо за производствени и опасни отпадъци на “Камибо”ООД гр.София – ТП “Хименерго”-Враца.

Депото за производствени и опасни отпадъци в м. “Косталевски връх”, край Враца е пуснато в експлоатация през 1996г, с цел депониране на образувани от производствената 

дейност на “Химко”АД отпадъци: сух шлам, серен шлак, отработен арбоцел и солеви отпадък. След обявяването на “Химко”АД в несъстоятелност, от 01.07.2004 г. част от 

производствените мощности /Сяровъглеродно производство, ТЕЦ и ВПИ/ стават собственост на “Камибо” ООД. Депото за отпадъци също е собственост на “Камибо”. 

“Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” произвежда топло и електроенергия, сяровъглерод, амониев бисулфит и химически очистена вода. През 2005 год. фирмата извърши пробно 

пускане на мощностите, но поради възникналите технологични причини пусковите операции бяха преустановени и до момента други подобни опити не са правени. 

С решение на МОСВ №92-Н1-ИО-АО от 29.10.2009г на “Камибо” ООД  е отказано издаване на КР с мотиви за пропуски в представената документация, които не са отстранени от 

фирмата.

Ръководството на фирмата е в гр.София. На производствената площадка в гр.Враца   се намират трима служители и охрана на площадката и съоръженията.

По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-02-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на “Камибо”ООД гр.София – ТП 

”Хименерго” Враца:

1. Експлоатацията на депото за опасни и производствени отпадъци е преустановена от спирането на производствената дейност на “Химко” АД през 2002 год. За времето от 

придобиването му до момента “Камибо”ООД гр.София – ТП ”Хименерго” Враца не е ползвало депото, защото не е осъществявало никаква дейност. 

2. Представен е в РИОСВ Враца план за контрол и мониторинг на подземни води. Същият е върнат за корекция и допълване. Нов план не е постъпвал в РИОСВ Враца.

3. Контакта с ръководството на фирмата е почти невъзможен. Изпратените напомнящи писма с конкретни предписания и срокове, остават без отговор. Наложена е през 2009г 

имуществена санкция в размер на 3500лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в инвестиционната програма и условия от утвърдения 

план.

Наложена е през 2010г нова имуществена санкция в размер на 7000лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в инвестиционната 

програма и условия от утвърдения план.

2. Шламохранилище за  опасни утайки на “Метизи”АД - гр.Роман.

“Метизи”АД произвежда стоманени телове и въжета от високо въглеродни стомани. Притежава комплексно разрешително № 78 от 2005 год.

Технологичния път на производството е поредица от операции: байцване-изтегляне-термообработка-изтегляне. Сярно-киселото байцване е операция предназначена за подготовка 

на метала за изтегляне. Промишлените химически замърсени отпадни води от процеса се неутрализират с варно мляко и получения шлам посредством помпи се отвежда по 

тръбопровод в шламохранилище. Шлама е класифициран с код 19.08.13*- утайки съдържащи опасни вещества от пречистване на промишлени отпадни води. Депото е разположено 

на площ от около 23 дка, извън територията на дружеството. Състои се от две секции, от които се ползва само едната. Количеството на отпадния шлам е пропорционално на 

преработения валцдрат. 

Представения план на “Метизи”АД беше за реконструкция и привеждане на съществуващото шламохранилище в съответствие с нормативните изисквания. В реконструкцията се 

предвиждаха да се обособят две последователно свързани утаителни полета и депо за изсушен шлам.

Поради намаляване на производството в последните няколко години, заради икономически причини, привеждането в съответствие на шламохранилището се оказа финансово 

необезпечено. Липсата на необходимите за целта финансови средства, доведе до промяна в технологията на заустване на промишлените отпадни води, т. е. от план за привеждане в 

съответствие се изпълнява план за закриване и рекултивация на шламохранилището. 

Промишлените отпадни води бяха включени в оборотен цикъл. Неутрализираната и избистрена вода се връща обратно в производството, а полученият шлам се утаява в “трихтер” 

(резервоар с голям обем). Утайката остава там до напълване на трихтера. (периода на запълване е около 10 години при сегашния капацитет на производство). След изсушаването и 

ще се търси реализация в циментовата промишленост. За тези промени и действия ръководството на фирмата е уведомило МОСВ и ИАОС и в момента тече процедура по 

изменение на КР.

По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-01-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на “Метизи” АД гр.Роман:

a) Преустановена е експлоатацията на шламохранилището в края на 2007 год.

b) Изготвен е проект за техническа и биологична рекултивация на шламохранилището от проектанти, отговарящи на изискванията на „Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране”. Проекта е съгласуван от РИОСВ-Враца и МОСВ.

c) Представен е и е съгласуван от РИОСВ-Враца план за контрол и мониторинг на шламохранилището. Осигурен е един пункт за мониторинг на подземни води над депото и два 

пункта след депото, по посока на естествения отток. Взети са 

проби само от единят пункт, другите два са сухи. Анализа е направен от   акредитирана лаборатория ”Евротест контрол” АД, с който е определено базовото замърсяване на 

подпочвените води.

d) При извършената проверка през   2013г се констатира че техническа рекултивация на шламохранилището е  приключена на 90 %. 
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2.1. Роман 1 4,0 В експлоатация 

2 2.2...

3

4 Закрити и рекултивирани депа за битови отпадъци. няма

4.1. Общински депа

Депа, които се използват от система за организирано събиране

и транспортиране на битови отпадъци, които не съответстват на

нормативните изисквания

няма

Спрени са от експлоатация 

всички общински депа и 

селски сметища в региона на 

РИОСВ-Враца. Има изготвени 

проекти за закриване и 

рекултивация на общинските 

депа за БО в градовете Бяла 

Слатина, Козлодуй, Мездра, 

Криводол и Оряхово.

1. Депо за производствени и опасни отпадъци на “Камибо”ООД гр.София – ТП “Хименерго”-Враца.

Депото за производствени и опасни отпадъци в м. “Косталевски връх”, край Враца е пуснато в експлоатация през 1996г, с цел депониране на образувани от производствената 

дейност на “Химко”АД отпадъци: сух шлам, серен шлак, отработен арбоцел и солеви отпадък. След обявяването на “Химко”АД в несъстоятелност, от 01.07.2004 г. част от 

производствените мощности /Сяровъглеродно производство, ТЕЦ и ВПИ/ стават собственост на “Камибо” ООД. Депото за отпадъци също е собственост на “Камибо”. 

“Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” произвежда топло и електроенергия, сяровъглерод, амониев бисулфит и химически очистена вода. През 2005 год. фирмата извърши пробно 

пускане на мощностите, но поради възникналите технологични причини пусковите операции бяха преустановени и до момента други подобни опити не са правени. 

С решение на МОСВ №92-Н1-ИО-АО от 29.10.2009г на “Камибо” ООД  е отказано издаване на КР с мотиви за пропуски в представената документация, които не са отстранени от 

фирмата.

Ръководството на фирмата е в гр.София. На производствената площадка в гр.Враца   се намират трима служители и охрана на площадката и съоръженията.

По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-02-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на “Камибо”ООД гр.София – ТП 

”Хименерго” Враца:

1. Експлоатацията на депото за опасни и производствени отпадъци е преустановена от спирането на производствената дейност на “Химко” АД през 2002 год. За времето от 

придобиването му до момента “Камибо”ООД гр.София – ТП ”Хименерго” Враца не е ползвало депото, защото не е осъществявало никаква дейност. 

2. Представен е в РИОСВ Враца план за контрол и мониторинг на подземни води. Същият е върнат за корекция и допълване. Нов план не е постъпвал в РИОСВ Враца.

3. Контакта с ръководството на фирмата е почти невъзможен. Изпратените напомнящи писма с конкретни предписания и срокове, остават без отговор. Наложена е през 2009г 

имуществена санкция в размер на 3500лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в инвестиционната програма и условия от утвърдения 

план.

Наложена е през 2010г нова имуществена санкция в размер на 7000лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в инвестиционната 

програма и условия от утвърдения план.

2. Шламохранилище за  опасни утайки на “Метизи”АД - гр.Роман.

“Метизи”АД произвежда стоманени телове и въжета от високо въглеродни стомани. Притежава комплексно разрешително № 78 от 2005 год.

Технологичния път на производството е поредица от операции: байцване-изтегляне-термообработка-изтегляне. Сярно-киселото байцване е операция предназначена за подготовка 

на метала за изтегляне. Промишлените химически замърсени отпадни води от процеса се неутрализират с варно мляко и получения шлам посредством помпи се отвежда по 

тръбопровод в шламохранилище. Шлама е класифициран с код 19.08.13*- утайки съдържащи опасни вещества от пречистване на промишлени отпадни води. Депото е разположено 

на площ от около 23 дка, извън територията на дружеството. Състои се от две секции, от които се ползва само едната. Количеството на отпадния шлам е пропорционално на 

преработения валцдрат. 

Представения план на “Метизи”АД беше за реконструкция и привеждане на съществуващото шламохранилище в съответствие с нормативните изисквания. В реконструкцията се 

предвиждаха да се обособят две последователно свързани утаителни полета и депо за изсушен шлам.

Поради намаляване на производството в последните няколко години, заради икономически причини, привеждането в съответствие на шламохранилището се оказа финансово 

необезпечено. Липсата на необходимите за целта финансови средства, доведе до промяна в технологията на заустване на промишлените отпадни води, т. е. от план за привеждане в 

съответствие се изпълнява план за закриване и рекултивация на шламохранилището. 

Промишлените отпадни води бяха включени в оборотен цикъл. Неутрализираната и избистрена вода се връща обратно в производството, а полученият шлам се утаява в “трихтер” 

(резервоар с голям обем). Утайката остава там до напълване на трихтера. (периода на запълване е около 10 години при сегашния капацитет на производство). След изсушаването и 

ще се търси реализация в циментовата промишленост. За тези промени и действия ръководството на фирмата е уведомило МОСВ и ИАОС и в момента тече процедура по 

изменение на КР.

По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-01-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на “Метизи” АД гр.Роман:

a) Преустановена е експлоатацията на шламохранилището в края на 2007 год.

b) Изготвен е проект за техническа и биологична рекултивация на шламохранилището от проектанти, отговарящи на изискванията на „Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране”. Проекта е съгласуван от РИОСВ-Враца и МОСВ.

c) Представен е и е съгласуван от РИОСВ-Враца план за контрол и мониторинг на шламохранилището. Осигурен е един пункт за мониторинг на подземни води над депото и два 

пункта след депото, по посока на естествения отток. Взети са 

проби само от единят пункт, другите два са сухи. Анализа е направен от   акредитирана лаборатория ”Евротест контрол” АД, с който е определено базовото замърсяване на 

подпочвените води.

d) При извършената проверка през   2013г се констатира че техническа рекултивация на шламохранилището е  приключена на 90 %. 

4.2. Нерегламентирани сметища За периода няма закрити. 

Всички в региона, 

контролиран от РИОСВ-Враца 

не се експлоатират от 2010г

Закрити депа за производствени или опасни отпадъци
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Забележки: * В  графа 3 се посочва оператора на депото

За всяко едно депо по т. 1. от таблицата се представя доклад, който съдържа информация за:

         изпълнението на условията от решението на министъра на околната среда и водите за утвърждаване или връщане на плана;

         причините за допуснатите закъснения (в случай, че има такива) в изпълнението на мерките по привеждане на депото;

         готовността на оператора на депото за предприемане на бързи действия по преодоляване на допуснатите закъснения”. 

         изпълнението на всяка една от дейностите в инвестиционната програма (таблица № 15) към утвърдения План за привеждане на депото в съответствие с                                                    

нормативните изисквания;

4.2. Нерегламентирани сметища За периода няма закрити. 

Всички в региона, 

контролиран от РИОСВ-Враца 

не се експлоатират от 2010г
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брой
количества 

РЗП брой
количества 

ПРЗ твърди течни твърди течни твърди течни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 с.Попица Б.Слатина неизвестен  нeохраняем добро 2 500 300 2 500 300

2 с.Враняк Б.Слатина частна нeохраняем добро 360 0 360 0

3 с.Крушовица Мизия общ. Мизия нeохраняем добро 29 000 10 500 29 000 10 500

4 гр. Враца Враца "Био Инвест Енерджи" АДохраняем добро 273 000 18 185 273 000 18 185

5 с.Пудрия Криводол неизвестен  нeохраняем лошо 500 0 500 0

6 с.Мраморен Враца частна кооп. нeохраняем добро 5 000 0 5 000 0

7 с.Горно ПещенеВраца неизвестен  нeохраняем лошо 3 000 400 3 000 400

8 с.Драшан Б.Слатина частна нeохраняем лошо 1 000 0 1 000 0

Общо X X X 314360 29385 314360 29385

Справка 4.7. Складове  за съхраняване на продукти за  растителна защита (ПРЗ)   

С известен 

произход

С неизвестен  

произход

в Б-Б  кубове
в централизирани 

складове

Местоположение на складовете Състояние на складовете Количество на ПРЗ в кг (литър)

Община

Забележки:  На всеки един ред от таблицата да се попълва информация само  за съответния склад.  В справката да фигурират всички  складове от предходната година, като се 

отбелязва че са освободени и санирани с 0 кг кол-ва ПРЗ.  При промяна на данни от таблицата да бъде отбелязано мястото и причината за промяната

Собственик
охраняеми/ 

неохраняеми

добро/ 

лошо

Населено 

място

ликвидирани/ преместени  през 

текущата година Общо количество 

кг (литър)№
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1 2 3 4 5 6

 60 броя Б-Б кубове 

 129 700 кг ПРЗ

Справка 4.8 Б-Б кубове и количествата ПРЗ (налични на територията на РИОСВ до текущата година)

№

Местоположение на Б-Б кубовете

Количество на ПРЗ в кг (литър)
ОбщинаНаселено място

Собственик

Състояние на Б-

Б куба 

(добро/лошо)

1 Община Оряхово Оряхово
Добро

РДНО – Оряхово
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
„Вария” ООД-гр. 

Роман планова

№ 05-РД-93-00 от 

15.10.2012 г.

Рециклиране на 

отпадъци от 

пластмаса - 

екструдер

2

„Феникс Грийн” 

ЕООД-площадка гр. 

Козлодуй планова

№ 05-ДО-193-02 

от 15.11.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

3
 “Анди” ООД 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-194-00 

от 26.02.2013г.                                     

.№ 05-РД-112-02 

от 27.12.2013 г.

Събиране, 

съхранение и 

отработени масла

брой

№

Вид на 

съоръжението/ин

сталацията

Контатирани 

нарушения 

Основание 

за контрол

Дадени предписания

Общ 

брой

Съставени актове

брой 

№ на 

регистрационния 

документ/раз 

решението

Справка 4.9. Контрол за спазване изискванията за третиране на отпадъци и на условията на издадените регистрационни документи и разрешения за дейности 

с отпадаци

нормативно 

основание

Влезли в 

сила

Площадка, 

съоръжение/инста

лация за третиране 

на отпадъци - 

обект на 

проверката 

(местонахождение)
Изпълнени 

(брой)

Неизпълнени 

(брой)

лева

Предприети  мерки

Административно наказателни мерки

Издадени наказателни 

постановления
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4

„Центромет”АД¹- 

гр. Враца планова

№ 05-ДО-190-01 

от 25.06.2013г.               

№ 05-РД-108-00  

от   25.01.2013г.

Рециклиране на 

метали                     

3 бр. средночес-

тотни индукцион-

ни пещи:                        

ПИ1 - 550                  

ПИ1 - 1600                 

ПИ1 - 2500

5

„Враца Старт”АД- 

гр. Враца планова

№ 05-ДО-192-01 

от 17.05.2013г.

Рециклиране на 

метали  - 3 бр. 

пещи ПИ - 600;                  

2 бр. пещи ПИ - 

250

6 „Чистота 

Балкани”ЕООД-

площадка гр. Враца планова

№ 05-ДО-198-00 

от 20.03.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

отпадъци от 

опаковки

7 “АСК-БУЛ”ООД¹ 

гр.Мездра планова

№ 05-ДО-66-03 от 

25.11.2011г.       

Инсталация за 

обезводняване на 

нефтопродукти 1 1 1

8

„Андонов”ООД- гр. 

Мизия планова

№ 05-ДО-205-00 

от 20.05.2013г.               

№ 05-РД-97-00 от 

10.12.2012г.

Оползотворяване 

на месокостно 

брашно за 

производство на 

почвен 

подобрител и 

рециклиране на 

пластмаса - 

производство на 

гранулат
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9

„Ровотел Стийл” 

ООД- площадка гр. 

Враца планова

 № 05-ДО-183-01 

от 13.05.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

10

„Метал Транс 2005” 

ЕООД – гр. Враца планова

 № 05-ДО-181-01 

от 16.05.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ и 

съхранение на 

НУБА, ИЪЕЕО и 

ИУМПС

11
„Втори юни” АД – 

гр. Враца планова

№ 05-ДО-153-00 

от 09.07.2009г.       

Рециклиране на 

отпадъци от 

пластмаса - 

екструдер

12
"Акет Пласт" ООД¹ - 

гр. Бяла Слатина планова

№ 05-ДО-165-00 

от 09.07.2010г.       

Рециклиране на 

отпадъци от 

пластмаса - 

екструдер

13
„Гарант” АД¹ – гр. 

Бяла Слатина планова

№ 05-ДО-102-01 

от 06.01.2012г.       

Съхранение на 

твърди цианидни 

отпадъци в Б-Б куб

14

“Екобулсорт” ЕАД-

база гр. Враца планова

№ 05-РД-109-01 

от 07.06.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

отпадъци от 

опаковки
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15

"Металком Инвест" 

ЕООД гр. Враца планова

№ 05-ДО-185-01 

от 14.03.2013 г.              

№ 05-РД-104-01 

от 28.05.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ и 

съхранение на 

НУБА, ИЪЕЕО и 

ИУМПС

16
“Косаня”ЕАД - 

площадка гр.Бяла 

Слатина планова

№ 05-ДО-176-05 

от 24.10.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА

17

"Пировски" ЕООД - 

гр. Мизия планова

№ 05-ДО-186-01 

от 06.06.2013г.               

№ 05-РД-105-00 

от 09.01.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ,  ИУМПС 

и съхранение на 

НУБА, ИУЕЕО

18

“Косаня”ЕАД - 

площадка гр.Мизия планова

№ 05-ДО-176-05 

от 24.10.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

19 “АЕЦ-

Козлодуй”ЕАД¹ гр. 

Козлодуй планова

№ 05-ДО-72-02 от 

03.01.2011г.

Депо за 

нерадиоактивни 

производствени и 

неопасни 

отпадъци

20
“Косаня”ЕАД - 

площадка 

гр.Оряхово планова

№ 05-ДО-176-05 

от 24.10.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА
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21
“Кастех БГ”ООД 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-203-00 

от 18.04.2013г.

Рециклиране на 

метали                     

1 бр.  

Индукционна пещ  

ПИ - 250

22
„Йордан 

Кръстителски-

Джордан 

2001”ЕООД, 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-179-02 

от 09.09.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

отпадъци от 

опаковки - 

Сепарираща 

инсталация и 

събиране на 

ИУМПС

23

„Хидротекс”ЕООД, 

гр.Мездра планова

№ 05-ДО-107-01 

от 24.04.2012г.

Оползотворяване 

на отпадъци от 

пластмаса за 

производството на 

PVC тръби и PVC 

дограма

24
„Ланд 

Метал”ЕООД, 

площадка 

с.Зверино, 

общ.Мездра планова

№ 05-ДО-182-01 

от 09.05.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

25

"Феникс Грийн” 

ЕООД площадка 

гр.Козлодуй - 2 планова

№ 05-ДО-193-02 

от 15.11.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА
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26

"Феникс Грийн” 

ЕООД площадка 

гр.Криводол планова

№ 05-ДО-193-02 

от 15.11.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ и НУБА

27

„Ранг 2000” ЕООД, 

площадка гр.Бяла 

Слатина планова

№ 05-ДО-202-01 

от 13.12.2013 г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

28
„Атамар”ЕООД, 

с.Паволче планова

№ 05-РД-95-01 от 

23.04.2013г.

Влагане на 

производствен 

отпадък в 

производство на 

пелети

29

 „ЛМ-21” ЕООД, 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-197-00 

от 15.03.2013г.                

№ 05-РД-114-00 

от 04.03.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА, ИУЕЕО

30 ЕТ „Георги Костов 

2004”, площадка  

гр.Враца планова

№ 05-РД-96-00 от 

08.11.2012г.       

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

отпадъци от 

пластмаса

31

„Специал Ауто” 

ЕООД, гр.Бяла 

Слатина планова

№ 05-ДО-204-00 

от 24.04.2013г.

Разкомплектова-не 

на ИУМПС

32
„Деница 02” ЕООД, 

гр.Бяла Слатина планова

№ 05-ДО-201-00 

от 11.04.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА
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33
„АЖМ-Груп” 

ЕООД, гр.Враца планова

№ 05-ДО-188-01 

от 13.05.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

НУБА

34

„България 

Интернешънъл 

2010” ЕООД, 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-172-00 

от 16.06.2011г.

Рециклиране на 

гуми

35

„Никсметал 

Груп”ЕООД, 

площадка  

гр.Мездра планова

№ 05-ДО-180-01 

от 20.05.2013г.               

№ 05-РД-100-01 

от 20.05.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА

36

„Хефти Металс” 

ЕООД, база 

гр.Мездра планова

№ 05-ДО-177-01 

от 08.05.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

37

СД „Тостор-

Орловски, 

Орловска”-

площадка с.Враца планова

№ 05-РД-115-00 

от 12.03.2013г.

Рециклиране на 

отпадъци от 

пластмаса - 

екструдер 2 2 1 1 1

чл. 166, т.3 от 

ЗООС 1

4000 

лв. да

38

ЕТ „Цвети-Георги 

Петков 2007”, 

гр.Мездра планова

№ 05-ДО-184-01 

от 25.06.2013г.

Разкомплектова-не 

на ИУМПС 1 1 1

39

„Косаня”ЕАД - 

площадка гр.Враца планова

№ 05-ДО-176-05 

от 24.10.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС и 

съхранение на 

НУБА

40
„Гео Метал 

Трейд”ЕООД, 

площадка гр.Враца планова

№ 05-ДО-187-01 

от 10.06.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА
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41

„РТР”  ООД, 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-189-00 

от 08.02.2013 г.

Рециклиране на 

метали                     

2 бр. електроиндук-

ционни пещи с 

вместимост по 600 

кг.                       2 2 2

42 „Вин” ООД, 

гр.Враца планова

№ 05-ДО-178-01 

от 23.04.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ

43
"Скорпион - 95" 

ЕООД гр. Враца планова

№ 05-ДО-191-00 

от 20.02.2013 г.

Разкомплектова-не 

на ИУМПС

44

ЕТ"Христо Христов 

- Цвети - 2008" 

площадка с. 

Борован, общ. 

Борован планова

№ 05-ДО-195-00 

от 11.03.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА

45

"Феникс 

Комерсметал" 

ЕООД площадка гр. 

Оряхово планова

№ 05-ДО-199-00 

от 27.03.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА

46
"Унитрейд - 2011" 

ООД площадка гр. 

Козлодуй планова

№ 05-ДО-200-00 

от 27.03.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС 1 1 1

47

“Евростил 98” 

ЕООД, община 

Козлодуй, с. Бутан планова

№ 05-ДО-206-00 

от 05.06.2013г.

Разкомплектова-не 

на ИУМПС

48
 “Житиком” ЕООД, 

гр. Враца планова

№ 05-ДО-207-00 

от 24.07.2013г.

Събиране, 

съхранение на 

ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА

49
 “Мени Груп” 

ЕООД, гр. Враца планова

№ 05-ДО-208-00 

от 07.10.2013г.

Разкомплектова-не 

на ИУМПС
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50

„Йонаси” ООД, гр. 

Враца планова

№ 05-РД-110-01 

от 07.06.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

отпадъци от 

опаковки

51
ЕТ „КАМ – Никола 

Стайков”, гр. Враца планова

№ 05-РД-116-00 

от 20.08.2013г.

Влагане на 

производствен 

отпадък в 

производство на 

пелети 1 1 1

52

„БКО” ООД, гр. 

Враца планова

№ 05-РД-117-00 

от 26.11.2013г.

Събиране, 

съхранение и 

предварително 

третиране на 

отпадъци от 

опаковки

Общо 52 X X X 8 8
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Справка 4.10. Осъществен контрол по прилагане на разпоредбите на закона за управление за отпадъците (ЗОУ)

1 2 3 4 5 6 11 12

1

"Кристена" ЕООД - 

бърза закуска, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца
1

2

"МБАЛ - Бяла Слатина" 

ЕООД - болница, гр. 

Бяла Слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1

3

"Папас мел" ЕАД - 

производство и 

пакетиране на брашно, 

гр. Бяла Слатина, общ. 

Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

4

"Гери с Мери" ЕООД - 

магазин за готови ястия, 

гр. Бяла Слатина, общ. 

Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

9

Обща сума 

на 

наложената 

глоба/ 

имуществен

а санкция 

(лв.)

10

Извършени проверки 

брой

Дадени 

предписания

Общ 

брой 

Неизпълн

ени брой

Извънредни 

(брой)

Планови 

(брой)

А
к

т
 /

 д
а

т
а

7 8

Н
П

 /
 д

а
т
а

Н
П

 /
 л

ев
а

Н
П

 /
 д

а
т
а

А
к

т
 /

 д
а

т
а

Приложени 

принудителни 

административ

ни мерки 

(ПАМ)

А
к

т
 /

 д
а

т
а

Н
П

 /
 д

а
т
а

Н
П

 /
 л

ев
а

А
к

т
 /

 д
а

т
а

Н
П

 /
 д

а
т
а

№

Наименование на 

фирма, обект, населено 

място, дейност

Предприети административно наказателни мерки, съставени 

актове/ издадени наказателни постановления  

Кметове на 

общини и техни 

заместници

Кметове на 

кметства
Физически лица

Юридически 

лица

Н
П

 /
 л

ев
а
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5

"Апостолов - К - Георги 

Апостолов" ЕТ - цех за 

производство на хляб и 

закуски, гр. Криводол, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1

6

"СБДПЛРВБ - Мездра" - 

болница, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца
1

7

"Хидротекс" ЕООД - цех 

за PVC тръби, гр. 

Мездра, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

8

"Околчица" АД - 

производство на въжета 

и сезал за балиране, с. 

Моравица, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

9

"Хели" ЕООД - цех за 

производство на захарни 

изделия, с. Ракево, общ. 

Криводол, обл. Враца

1 1 2

10

ЕТ "СИГ-В" - 

автосервиз, гр. Мездра, 

общ. Мездра обл. Враца
1 1

11

ЕТ "Врачанска теменуга - 

Веселин Гергов" - цех за 

безалкохолни напитки, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1
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12

"МБАЛ - Мездра" ЕООД 

- здравно заведение, гр. 

Мездра, общ. Мездра , 

обл. Враца

1

13

"Хаджикостови" ООД - 

цех за производство на 

хляб и хлебни изделия, 

гр. Мездра, общ. 

Мездра, обл. Враца

1 1 1

14

ЕТ "Карина - Г. Генев" - 

автосервиз, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1 1

15

"Адонис" ООД - леярна, 

гр. Криводол, общ. 

Враца, обл. Враца
1

16

Терен на изхода на с. 

Мраморен в посока с. 

Голямо Пещене, общ. 

Враца, обл. Враца

1 1

17

"Хидком" АД - 

производство на 

строителни метални 

конструкции и 

хидравлични кранове, 

гр. Оряхово, общ. 

Оряхово, обл. Враца

1

18

"Агротехчаст" АД - 

металообработващо 

предприятие, гр. 

Оряхово, общ. Оряхово, 

обл. Враца

1

19

"Житара" ООД - 

производство на хляб и 

солети, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1
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20

ЕТ "Цветогор - Цветан 

Горанов"  - 

производство и 

търговия на хляб и 

хлебни изделия, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

21

"Консорциум 

Агробизнес" АД - 

мелница, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

22

"Балкан Искър" АД - 

машиностроително 

предприятие за 

производство на 

продукти от 

класическото 

машиностроене, гр. 

Мездра, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

23

"Техкерамик - М" ООД - 

предприятие за 

производство на 

техническа керамика, гр. 

Мездра, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

24

Района на с. Буковец, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

25

Района на с. Мраморен, 

общ. Враца, обл. Враца 1 1

26

"Дани 1" ООД - цех за 

преработка на пилешко 

месо, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1
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27

"ЗММ Враца" АД - 

металообработващо 

предприятие, 

производство на 

металорежещи машини, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

28

"Фериботен комплекс" 

АД, гр. Оряхово, общ. 

Оряхово, обл. Враца
1

29

"Млечен рай - 2" - 

горивна инсталация, 

парен котел, кв. 

Бистрец, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

30

"Техарт Комерс" ЕООД - 

инсталация за 

екобрикети, гр. Мизия, 

общ. Мизия, обл. Враца

1

31

Района на с. Боденец, 

общ. Мездра, обл. Враца

1 2 2

№ 6-

204-

ПП/1

5.04.2

013 г.

Прек

ра-

тено

32

Района на с. Крапец, 

общ. Мездра, обл. Враца 1 2 1

33

Района на с. Лиляче, 

общ. Враца, обл. Враца 1

34

Района на с. Бели Извор, 

общ. Враца, обл. Враца 1

170



35

"ВРЗ Вола Еко" - 

производсто на метални 

конструкции и 

контейнери тип "Бобър", 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

36

"ВРЗ Вола" ЕАД - цех за 

галванична обработка, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

37

"Софи" ООД - 

производство на 

спирачни накладки, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

38

ЕТ "Любо - М - 

Любомир Тодоров" - 

бистро пицария,  гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

39

"Галваник" ЕООД - 

галваничен цех, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

40

МБАЛ "Св. Иван 

Рилски" ЕООД - здравно 

заведение, гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца

1

41

"Скат" ЕООД - 

автосервиз, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1
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42

ЕТ "Рейсинг - В. 

Цветкова" ЕООД - пункт 

за изкупуване на ОЧЦМ, 

хартия и пластмаса, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1 1 1

43

"Гарант" АД - 

производство на 

хидравлични изделия, 

гр. Бяла слатина, общ. 

Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

44

Района на гр. Бяла 

слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1 1 1

45

Района на с. Търнава, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

46

Района на с. Галиче, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1 3 3

№4-

179-

ДТ/1

5.04.2

013 

г.;         

№ 19-

752-

ДТ/ 

30.09.

2013 

г.    

Прек

ра-

тено;                

№ 19-

752-

ДТ/ 

25.11. 

2013 

г.    

1400

47

"АПЕ 2001" ООД, с. 

Галиче, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца
1
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48

"Центромет" АД - 

леярна за черни метали, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1 1

49

"Враца - Старт" АД - 

леярна за черни метали, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1 1

50

"Галактика - 03" ЕООД - 

производство на 

бетонови изделия, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

51

"Беана - Враца" ООД - 

производство на 

газирани и негазирани 

безалкохолни напитки, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

52

"Боди - М - Травъл" 

ООД - транспортна 

фирма, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

53

"Бетон - Цв" ООД - 

бетонов възел, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

54

"АСК - БУЛ" ЕООД - 

инсталация за 

обезводняване на 

нефтопродукти, гр. 

Мездра, общ. Враца, 

обл. Враца

1 1 1
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55

ЕТ "Цветина" - 

пътнически превози в 

страната и чужбина, гр. 

Мездра, общ. Враца, 

обл. Враца

1 1

56

Района на с. Търнак, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1 1 1

57

ЕТ "Централкомерс" - 

кравеферма, с. 

Моравица, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

58

ЕТ "Лалов" - цех за 

скалнооблицовъчни 

материали, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

59

"Врачански камък" ООД- 

цех за 

скалнооблицовъчни 

материали, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

60

Района на с. Горна 

Бешовица, общ. Мездра, 

обл. Враца

1 1 1

61

Района на с. Кален, общ. 

Мездра, обл. Враца 1

62

Района на с. Горна 

Кремена, общ. Мездра, 

обл. Враца

1 2 2

63

ЕТ "Йордан Величков - 

Влади" - оранжерия за 

производство на 

краставици, с. Зверино, 

общ. Мездра, обл. Враца

1 1 1
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64

"Людал - 2010" ЕООД - 

фирма за производство 

на безазбестови 

фрикционни изделия 

/накладки/, с. Зверино, 

общ. Мездра, обл. Враца

1 1 1

65

"Марколана България" 

ООД - фабрика за 

производство на суров 

вълнен плат, с. Зверино, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

66

"Специал Ауто" ООД - 

автосервиз и автомивка, 

частично 

разкомплектоване на 

ИУМПС, гр. Бяла 

Слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1 1

67

Района на с. Кунино, 

общ. Роман, обл. Враца 1

68

Регионално депо за 

неопасни отпадъци 

/РДНО/ за общините 

Враца и Мездра, 

землището на с. 

Косталево, общ. Враца, 

обл. Враца

1

69

Специализирана 

болница за долекуване и 

продължително лечение 

на белодробни болести, 

гр. Роман, общ. Роман, 

обл. Враца

1
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70

"Стал Инвест" ЕООД - 

производство на 

захватни съоръжения, 

гр. Роман, общ. Роман, 

обл. Враца

1

71

Района на с. Радовене, 

общ. Роман, обл. Враца 1 1 1

72

ПК "Козлодуйски бряг" - 

производство на хляб, 

гр. Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1

73

"Вимдекс" - ЕООД - 

супермаркет с топла 

витирина, гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца

1 1 1

74

ЕТ "Зорница - Митко 

Попов" - производство 

на хляб, гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца

1 1 1

75

"Химипласт" АД - цех за 

производство на 

полиетиленови и 

полипропиленови тръби, 

гр. Враца , общ. Враца, 

обл. Враца

1

76

"Месер България" 

ЕООД - производство на 

газове и газови смеси, 

гр. Враца , общ. Враца, 

обл. Враца

1
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77

Регионално депо за 

неопасни отпадъци 

/РДНО/, гр. Оряхово, 

общ. Оряхово, обл. 

Враца

1 1 1

78

Района на с. Малорад, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1

79

Района на с. Сираково, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1

80

Района на с. Добролево, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1

81

Района на с. Нивянин, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1 1 1

82

Района на с. Борован, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1

83

ЕТ "Млечен пулс 95 - 

Цветелина Томова", 

млекопреработващо 

предприятие, гр. 

Криводол, общ. 

Криводол, обл. Враца

1

84

ЕТ "Тошко Тодоров", 

цех за преработка на 

птиче месо, с. Краводер, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1 1 1

85

ГПСОВ, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца 1
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86

"Строител Криводол" 

ЕООД - производство на 

бетон и бетонови 

изделия, гр. Криводол, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1

87

"Топила груп" ЕАД - цех 

за млекопреработка, с. 

Ракево, общ. Криводол, 

обл. Враца

1 1 1

88

ЕТ "Бък - Боян 

Георгиев" - автосервиз, 

гр. Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1

89

Района на с. Михайлово, 

общ. Хайредин, обл. 

Враца

1 1 1

90

Района на с. Камено 

поле, общ. Роман, обл. 

Враца

1 1 1

91

"Химет 2000" ЕООД - 

цех за дестилация на 

сярна киселина, гр. 

Роман, общ. Роман, обл. 

Враца

1

92

"Карди - С" ЕООД - 

кравеферма, с. Камено 

поле, общ. Роман, обл. 

Враца

1

93

"М и А - ЦВ" ЕООД - 

пресевна инсталация, с. 

Бели извор, общ. Враца, 

обл. Враца

1

178



94

"Председник" ЕООД - 

цех за скално-

обличовъчни материали, 

с. Бели извор, общ. 

Враца, обл. Враца

1

95

Депо за инертни 

материали, местността 

"Умарски бряг", 

землището на кв. 

Бистрец, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

96

Района на с. Тлачене, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

97

Района на с. Комарево, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

98

Района на с. Соколаре, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

99

"Голдън Нутс" ООД - 

цех за опаковане на 

ядки, кв. Бистрец, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

100

Кравеферма на ЗП 

Симеон Коцев 

Симеонов, с. Фурен, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1 1 1

101

Кравеферма на ЗП 

Милчо Дамянов 

Тодоров, с. Лесура, общ. 

Криводол, обл. Враца

1
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102

Района на с. Лесура, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1

103

Района на с. Галатин, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1

104

"Кампино" ООД - 

сладкарски цех, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

105

СД "Арабика - Пешков и 

Василева" - цех за 

прерботка на месо, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

106

"Премиер ТМ" ООД - 

цех за преработка на 

олио и оцет, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1

107

ЕТ "Альоша Алипиев-

АА-92" - 

месопреработващо 

предприятие, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1

108

Района на с. Елисейна, 

общ. Мездра, обл. Враца 1

109

Района на с. Зверино, 

общ. Мездра, обл. Враца 1

110

Района на с. Ребърково, 

общ. Мездра, обл. Враца 1
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111

"Сирена ДД" ООД - 

шивашко предприятие, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

112

"ПГ 2002" - аторемонт и 

пункт за ГТП на 

автомобили, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1 1

113

"Р Б О" ЕООД - 

шивашко предприятие, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

114

Района на с. Чирен, общ. 

Враца, обл. Враца 1

115

Района на с. Девене, 

общ. Враца, обл. Враца 1

116

Района на с. Три 

кладенци, общ. Враца, 

обл. Враца

1

117

"Чимбидиум" ЕООД - 

шивашко предприятие, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

118

"Враца - Стил" АД - 

шивашко предприятие, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

119

Района на с. 

Градешница, общ. 

Криводол, обл. Враца

1 1 1
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120

Района на с. Ракево, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1

121

Района на с. Добруша, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1

122

"Холсим /България/ АД - 

производство на цимент, 

с. Бели извор, общ. 

Враца, обл. Враца

1

123

"Автобусни превози 98" 

АД - пътнически 

превози на територията 

на област Враца, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

124

"Анди" ООД - 

автосервиз и автомивка, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1 2

125

"Ивагус" ЕООД - 

месодобив, 

месопреработка и 

кулинария, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1 1 1

126

"Абрис" ООД - 

производство на натриев 

хидроксид и варови 

смеси, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1
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127

СД "Русил - Борисова и 

Борисов" - цех за 

производство на боза и 

негазирани напитки, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

128

"Наслада 02" ООД - цех 

за производство на 

сладкарски изделия, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

129

"2-ри Юни" АД - 

производство на калъпи 

за обувната 

промишленост, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

130

ЕТ "Надя Гладнишка" 

АД - цех за 

дървообработка и 

дърводобив, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1

131

"Чех Пласт" ООД - цех 

за производство и 

монтаж на AL и PVC 

дограма, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

132

"Яйца и птици" АД - 

инсталация за 

отглеждане на птици, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1

133

ЕТ "Автоойлс - П. 

Петков" - автоцентър, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1 1
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134

ЕТ "Любомир Йосифов - 

НТ - Надежда 

Йосифова" - търговска 

дейност с 

авторепаратурни бои и 

лакове, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

135

"Тролейбусен 

транспорт" ЕООД - 

обществен транспорт на 

територията на гр. 

Враца, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

136

"ИВД Ауто" ЕООД - 

автосервиз, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца
1 1

137

"Грифон турс" ЕООД - 

винарска изба, кв. 

Бистрец, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1 1 1

138

"Мотор" АД - 

производство на 

метални изделия, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

139

ЗП "Николай Георгиев 

Нончев" - кравеферма, с. 

Горна Кремена, общ. 

Мездра, обл. Враца

1

140

Района на с. Струпец, 

общ. Роман, обл. Враца 1
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141

"Тошел 92" ЕООД - 

животновъдно 

стопанство, с. Царевец, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

142

ДЕПО за строителни 

отпадъци, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца
1 1 1

143

ЗП "Венцислав Николов 

Монов" - кравеферма, 

гр. Мездра, общ. 

Мездра, обл. Враца

1

144

Района на с. Алтимир, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1 1 1

145

Района на с. Ботево, 

общ. Хайредин, обл. 

Враца

1

146

Района на с. Хайредин, 

общ. Хайредин, обл. 

Враца

1

147

Района на с. 

Манастирище, общ. 

Хайредин, обл. Враца

1 2 1

148

Района на с. Бързина, 

общ. Хайредин, обл. 

Враца

1

149

Района на с. Рогозен, 

общ. Хайредин, обл. 

Враца
1 1 1

150

"Яйца и птици" АД - 

инсталация за 

отглеждане на птици, гр. 

Мизия, общ. Мизия, обл. 

Враца

1
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151
Района на гр. Криводол, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1 2 2

№ 12-

528-

ДТ/1

1.07.

2013 

г.

Прек

ра-

тено

152

Района на с. Голямо 

Бабино, общ. Криводол, 

обл. Враца
1

153

Района на с. Пудрия, 

общ. Криводол, обл. 

Враца
1 1 1

154

Района на с. Краводер, 

общ. Криводол, обл. 

Враца
1 1 1

155 Района на с. Главаци, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1 2 3

№ 13-

530-

ДТ/1

1.07.2

013 г.

№ 13-

530-

ДТ/26

.07.20

13 г.

2000

156

ЕТ "Фолк 3" - цех за 

производство на топено 

сирене, с. Враняк, общ. 

Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

157

"Стартмес" ЕООД - 

свинеферма и кланичен 

цех, с. Търнак, общ. 

Бяла Слатина, обл. 

Враца

1 1 1

158

"ФЗ Милве" АД - 

производство на готови 

лекарствени форми, с. 

Враняк, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1

186



159

"Димитър Първанов" 

ЕООД - цех за 

месопреработка, с. 

Малорад, общ. Борован, 

обл. Враца

1 1 1

160

ЕТ "Биоген-Пламен 

Иванов" - мелница, с. 

Малорад, общ. Борован, 

обл. Враца

1 1 1

161

ЕТ "Валентин Петров - 

Варовик" - цех за 

обработка на скални 

произведения, с. 

Борован, общ. Борован, 

обл. Враца

1

162

ЗП Мая Стоянова 

Ценова - кравеферма, с. 

Три кладенци, общ. 

Враца, обл. Враца

1

163

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД - 

производство на електро 

и топлоенергия, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1

164

"Лалов и Вачев" ЕООД - 

цех за месопреработка 

на трупно и обезкостено 

месо в трайни и 

малотрайни колбаси, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

187



165

Инкомс ЕСТ "Милин 

камък" АД - 

производство на 

дървена дограма и 

дървени сглобяеми 

къщи, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

166

"Дона 2009" ЕООД - 

химическо чистене, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

167

"М-трединг" ЕООД - 

ателие за химическо 

чистене, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1 1 1

168

ЕТ "Секаста" - цех за 

обработка на 

скалнооблицовъчни 

материали, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

169

ЕТ "Александра-95-

Стефчо Стефанов" - цех 

за обработка на 

скалнооблицовъчни 

материали, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

170

Цех за обработка на 

скалнооблицовъчни 

материали на Ваньо 

Христов Иванов, гр. 

Мездра, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

188



171

"ВС Стоун" ООД - цех 

за обработка на 

скалнооблицовъчни 

материали, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

172

ЕТ "Борис Коцев - Мая" - 

цех за обработка на 

скалнооблицовъчни 

материали, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

173

"Ню текс" ЕАД - 

производство на 

памучни тъкани и шевни 

изделия, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

174

"Булбрю" АД - 

пивоварна, гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца
1

175

Кравеферма на Иван 

Рашков Йозов, с. 

Бърдарски геран, общ. 

Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

176

"Акет Пласт" ООД - цех 

за производство на РЕТ 

чанти, гр. Бяла Слатина, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1 1 1

177

"ТК Текс" АД - 

производство на кардни 

памучни прежди, гр. 

Бяла Слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1

189



178

ИП "Изграждане на 

кравеферма за 100 ЕПЖ 

и кланица " в землището 

на с. Краводер, общ. 

Криводол, обл. Враца

1

179

Района на с. Горно 

Пещене, общ. Враца, 

обл. Враца

1

180

ЕТ "Стоян Викторов" - 

птицеферма, с. 

Мраморен, общ. Враца, 

обл. Враца

1

181

Района на с. Баница, 

общ. Враца, обл. Враца 1

182

"Стройкерамика" АД - 

предприятие за 

производство на тухли, 

цех гр. Мездра, общ. 

Мездра, обл. Враца

1

183

"Стройкерамика" АД - 

предприятие за 

производство на тухли, 

цех гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

184

"Домен Сент Жорж" 

ООД - лозови масиви, 

винарна и обслужваща 

сграда, с. Долна 

Бешовица, общ. Роман, 

обл. Враца

1

190



185

"Вария" ООД - 

предприятие за 

преработка на вторична 

пластмаса от опаковки и 

др. изделия, гр. Роман, 

общ. Роман, обл. Враца

1

186

ИП "Изграждане на 

кравеферма за 50 бр. 

крави", местността 

"Край село", землището 

на с. Лиляче, общ. 

Враца, обл. Враца

1

187

"Вратица - Враца" АД - 

производство на 

текстил, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1 1

188

"Кар Транс" ЕООД - 

автосервиз и автомивка, 

гр. Мизия, общ. Мизия, 

обл. Враца

1

189

"Текон инвест" АД - цех 

за производство на 

тетрадки, гр. Мизия, 

общ. Мизия, обл. Враца

1

190

"Вархим" ЕООД - 

"Хидратен цех" - 

производство и 

пласмент на хидратна 

вар, гара Черепиш, общ. 

Мездра, обл. Враца

1

191



191

"Дан Стел" ООД - цех за 

преработка на дървен 

материал за месопрера-

ботването, с. Зверино, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

192

"Инкомс - контактни 

елементи" АД - цех за 

производство на 

пласмасови изделия, с. 

Зверино, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

193

Района на с. Враняк, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца
2 2 3

№ 15-

609-

ДТ/1

9.08.2

013 г.

Прек

ра-

тено

194

"Пени Маркет България" 

ЕООД - магазин за 

хранителни и 

нехранителни стоки, гр. 

Бяла Слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1

195

"Юнион Левъл" ЕООД - 

шивашки цех, гр. Бяла 

Слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1

196

"Пионер " АД - 

шивашки цех, гр. Бяла 

Слатина, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

1

192



197

ИП “Разработване на 

находище за скално-

облицовъчни 

материали”, местността 

“Требежа”, землището 

на с. Горна Кремена, 

общ. Мездра, обл. Враца

1

198

"Атамар" ООД - 

предприятие за 

производство на мебели, 

с. Паволче, общ. Враца, 

обл. Враца

1

199

ИП "Изграждане на 

туристическа база", 

землището на с. 

Дърманци, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

200

"Скорпио - Д" - цех за 

скално-облицовъчни 

материали,  гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца
1

201

ЕТ "Ив - 2000" - цех за 

обработка на скално-

облицовъчни материали,  

гр. Мездра, общ. 

Мездра, обл. Враца

1

202

"Йотов Стоун" ЕООД - 

цех за обработка на 

скално-облицовъчни 

материали,  гр. Мездра, 

общ. Мездра, обл. Враца

1
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203

Района на гр. Роман, 

общ. Роман, обл. Враца 1

204

Района на с. Курново, 

общ. Роман, обл. Враца 1

205

Района на с. Синьо 

бърдо, общ. Роман, обл. 

Враца

1

206

"Екопродукт Мегия" 

ЕООД - мандра и 

млекопреработване, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

207

"Орбита" ООД - 

производство на месни 

заготовки от сурово 

месо, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

208

ЕТ "Кам - Никола 

Стойков" - мебелен цех, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1 1 1

209

ЕТ "М - Инженеринг" - 

производство на ПРЗ, 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца

1

210

"Ми - Пет" ООД - 

производство на бетон и 

бетонови изделия, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

211

"Българска леярна" ООД 

- леене на тръби и 

механичен цех, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1
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212

"СБАЛПФЗ - Враца" 

ЕООД - болнично 

заведение за белодробни 

заболявания, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1

213

"ЦКВЗ - Враца" ЕООД - 

болнично заведение, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

214

"Комплексен 

онкологичен център" - 

болнично заведение, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

215

МБАЛ "Христо Ботев" 

АД - болнично 

заведение, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1

216

"Атоменергостройпрогр

ес" ЕАД - строително-

монтажна дейност, 

площадка АЕЦ-

Козлодуй, гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца

1

217

"Атоменергоремонт" 

ЕАД - производство, 

ремонт и монтаж на 

съоръжения и резервни 

части за енергетиката, 

площадка АЕЦ-

Козлодуй, гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца

1
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218

"М и М" ЕООД - 

мелница, гр. Криводол, 

общ. Криводол, обл. 

Враца

1 1 1

219

"Екотайър" ООД - 

рециклиране на ИУГ, гр. 

Криводол, общ. 

Криводол, обл. Враца

1

220

Района на с. Попица, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца
1 2 2

№ 20-

748-

ДТ/0

1.10.2

013 г.

№ 20-

748-

ДТ/29

.10.20

13 г.

2000

221

Района на с. Габаре, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

222

Района на с. Драшан, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

223

"Ланд метал" ЕООД - 

площадка за ОЧЦМ, 

НУБА, ИУМПС, 

ИУЕЕО, с. Зверино, 

общ. Мездра, обл. Враца

1 1

224

"Скай клуб" ООД - 

винарска изба, с. 

Типченица, общ. 

Мездра, обл. Враца

1

225

"Нивего" ООД - мандра, 

млекопреработване, с. 

Чирен, общ. Враца, обл. 

Враца

1
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226

СД "Дигант - Димитров, 

Григоров" ООД - 

мелница, с. Девене, общ. 

Враца, обл. Враца

1

227

Подземно газово 

хранилище - Чирен, 

пренос  и съхранение на 

природен газ, с. Чирен, 

общ. Враца, обл. Враца

1

228

"ПДНГ" АД - находище 

за добив на нефт и газ, с. 

Селановци, общ. 

Оряхово, обл. Враца

1

229

"Ахинора" ЕООД - 

винарна, местността 

"Старо село", с. 

Селановци, общ. 

Оряхово, обл. Враца

1

230

"Заводски строежи - 

Козлодуй" АД - 

плошадка АЕЦ 

Козлодуй, механизация, 

автотранспорт и бетонов 

възел, гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца

1

231

"Енемона" АД - 

строително-монтажни 

работи, обработка на 

черни металии монтаж 

на метални 

конструкции, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1
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232

"Агро Стил - 06" ЕООД - 

предприятие за 

производство на олио, с. 

Градешница, общ. 

Криводол, обл. Враца

1 1 1

233

"Хаджийски и фамилия" 

ЕООД - предприятие за 

млекопреработка, с. 

Градешница, общ. 

Криводол, обл. Враца

1

234
"Елви" ООД, с. Лик, 

общ. Мездра
1

235 ПК "Труд", гр. Мездра 1

236
"Олива инвест" ЕООД, 

гр. Мездра
1 1 1

237
"Косаня" ЕАД, база гр. 

Б. Слатина
1

238
"Ранг 2000" ЕООД, гр. 

Бяла Слатина
1 1

239

"Й. Кръстителски - 

Джордан 2001", гр. 

Враца

1

240 "ВИН" ООД, гр. Враца 1

241
"Метал транс 2005" 

ЕООД, гр. Враца
1 1

242
"Ровотел стил" ООД, гр. 

Враца
1 1

243
"Гамс стрейт" ЕООД, гр. 

Враца 1

244
Района на с. Остров, 

общ. Оряхово
1

245

Района на с. Селановци, 

общ. Оряхово 1 1 1

198



246
ЕТ "Томи 91-3", гр. 

Оряхово
1

247
ЕТ "Скорпион 36 - Св. 

Николов", гр. Оряхово
1

248
Птицеферма на Иван 

Радин, с. Краводер
1

249

Птицеферма на Георги 

Иванов, с. Краводер 1

250
Птицеферма Цветелин 

Писарски, с. Краводер
1

251
Птицеферма Героги 

Тодоров, с. Главаци
1

252
"Акумитрейд" ЕООД, 

гр. Враца
1

253
"Екобулсорт" ЕАД, гр. 

Враца
1 1

254
"Сорт ресурс" ЕООД, гр. 

Враца
1

255
"Тимарк" ЕООД, гр. 

Враца
1

256

"България 

Интернешънал 2010" 

ЕООД, гр. Враца

1

257
с. Крушовица, общ. 

Мизия
1

258 Района на гр. Мизия 1 1 1

259
с. Софрониево, общ. 

Мизия
1

260

ИП "Изграждане на 

кравеферма" в земл. на 

гр. Криводол

1

261 Района на с. Згориград 1 2 3

262
"Пировски" ООД, гр. 

Мизия
1 1

263
"Косаня" ЕАД, гр. 

Мизия
1
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264
"Мила Пи" ЕООД, гр. 

Враца
1

265
"Металком инвест" 

ЕООД, гр. Враца
1 1

266
"Гео-метал трейд" 

ЕООД, гр. Враца
1 1

267
"Метизи" АД, гр. Роман

1

268

"Чикас" ООД, 

птицекланица, гр. Враца 1

269
"Косаня" ЕАД, база гр. 

Враца
1

270 ЧЛК Инвест, гр. Враца 1

271
"Чистота Балкани" 

ЕООД, гр. Враца
1 1

272
Района на с. Войводово

1 1 1

273 Района на с. Липница 1 1 1

274

"Магтим кат 

ресайклинг" ООД, гр. 

Враца

1

275

"Феникс комерсметал" 

ЕООД, гр. Оряхово 1 1

276
"Косаня" ЕАД, 

площадка гр. Оряхово
1 1

277
ЕТ "БРАЗ", шивашки 

цех, гр. Оряхово
1

278
Централ комерс-61 

ЕООД, с. Моравица
1

279

"ЛИДЛ България" 

ЕООД, енд КО и КД, гр. 

Враца

1

280
"ДМ България" ЕООД, 

гр. Враца
1

281
"БДМ Ауто Груп" 

ЕООД, гр. Враца
1
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282
"Никсметал груп" 

ЕООД, гр. Мездра
1 1

283

ЕТ "Цвети-Георги 

Петров-2007", гр. 

Мездра

1 2 1

284

"Био Инвест Енерджи" 

АД, склад за съхранение 

на РЗП, м. Пискавец, 

общ. Враца

1 1 1

285

ЧПК "Милин камък", 

склад да съхранение на 

РЗП, с. Мраморен

1 1

286
"Симекс" ЕООД, гр. 

Криводол
1

287
"Феникс грийн" ЕООД, 

гр. Криводол
1 1

288

Склад за съхранение на 

РЗП с изтекъл срок на 

годност, земл. с. 

Крушовица

1

289

Склад за РЗП с изтекъл 

срок на годност в с. 

Враняк, общ. Бяла 

Слатина

1

290

Склад за съхранение на 

РЗП с изтекъл срок на 

годност, Бивш 

стопански двор на с. 

Попица

1

291

"Диема-2004" ЕООД, 

цех за обработка на 

скално-облицовъчни 

материали, с. 

Върбешница, общ. 

Мездра

1
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292

"Технико компани" 

ЕООД, цех за обработка 

на скално-облицовъчни 

материали, с. Ребърково, 

общ. Мездра

1

293
"Завод за хартия" АД, 

гр. Мизия
1

294
"Андонов" ООД, гр. 

Мизия
1

295

"Скът Мизия" АД, завод 

за преработка на брашно 

и цех за производство на 

хляб, гр. Мизия

1

296
ЕТ "Бети -М.Мирчев", 

автосервиз, гр. Мизия
1

297

СЕ "Борднетце 

България" ЕООД, гр. 

Мездра
1

298
"Хефти Металс" ЕООД, 

гр. Мездра
1

299

"Енергомонтаж - АЕК" 

АД, гр. Козлодуй, 

площадка АЕЦ 

"Козлодуй"

1

300
"Феникс Грийн" ЕООД, 

гр. Козлодуй 
1 1

301
ЕТ "Орион - Делта - В. 

Петров", гр. Козлоуй 
1

302
"Косаня" ЕАД, 

площадка гр. Козлодуй
1

303 "РТР" ООД, гр. Враца 1 3 2

304
"АЖМ-Груп" ЕООД, гр. 

Враца
1 1
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305
"ЛМ - 21" ЕООД, гр. 

Враца
1 1

306
"Галакси плаза" ЕООД, 

гр. Враца
1

307

"Агростил 2003" ЕООД, 

гр. Бяла Слатина 1

308

ИП "Изграждане на 

птицеферма с 

алтернативна система за 

отглеждане на кокошки 

носачки" в земл. на с. 

Добролево, общ. 

Борован 

1

309
"Вега стар" ЕООД, гр. 

Бяла Слатина
1 1 1

310

"Мездра Автотранспорт 

2003" ЕООД, гр. Мездра 1

311

ЕТ "Евекс-Евгения 

Димитрова", гр. Мездра 1

312

ЕТ "Мирослав Илиев-

Миро", с. Горна 

Кремена

1

313

ЕТ "Любомир Василев - 

Емива", Инсталация за 

обезводняване на мазут, 

земл. на с. Лесковец, 

общ. Оряхово

1

314

"Бургозоне" ЕООД, 

земл. на с. Лесковец, 

общ. Оряхово

1

315

МБАЛ "Христо Ботев", 

филиал гр. Оряхово 1
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316
"Лана-мел" ООД, 

мелница гр. Мездра

317

ЕТ"Христо Христов - 

Цвети 2008", площадка 

с. Борован

1 1

318

ИП "Изграждане на 

овчарник за 250 бр. 

животни", с. Малорад, 

общ. Борован

1

319
"Унитрейд - 2011" ООД, 

гр. Козлодуй
1 2 1

320

"СВ - Феникс" ЕООД, 

Инсталация за 

интензивно отглеждане 

на птици, с. Мраморен

1

321

"О.М.С. Салери Истън 

Юръп" ЕООД, гр. Враца 1 1 1

322
"Ромтех - 3 - ЕС" ООД, 

гр. Враца
1

323
"Кастех-БГ" ООД, гр. 

Враца
1 1

324
"Ново Химко" АД, гр. 

Враца
1

325

"Химремонтстрой - 

Враца БГ" ЕООД, гр. 

Враца

1

326
"Диана 94" ЕООД, гр. 

Враца 
1

327
ЕТ "Емил Рангелов", гр. 

Враца
1

328
"Автотранс" ЕООД, гр. 

Враца
1

329
"Вега 03" ООД, гр. 

Враца
1

330
ЕТ "Георги Костов 

2004", гр. Враца
1
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331
"Технос" ООД, гр. 

Враца
1

332
"Вето маркет" ЕООД, 

гр. Враца
1

333
"БКС - Враца" ЕООД, 

гр. Враца
1

334

"Екорек България" 

ЕООД, с. Бели извор, 

общ. Враца

1

335

ЕТ "Огнян Тодоров", с. 

Згориград, общ. Враца 1

336

ИП "Изграждане на 

овцеферма в ПИ № 

025014", земл. на с. 

Струпец, общ. Мездра

1

337
ЕТ "Цено Петров", гр. 

Криводол
1

338
ЕТ "Ангел Димитров-

2000", гр. Враца
1 1

339

Парцел в регулацията на 

с. Селановци, общ. 

Оряхово, обл. Враца

1

340

Частен имот на Митко 

Христов Лазаров, с. 

Търнак, общ. Бяла 

Слатина, обл. Враца

2 1

№1-7-

ХХ/1

0.01.2

013 г.

№1-7-

ХХ/22

.01.20

13 г.

2000 лв. 2000

341

Стопански двор, 

местността Лъката, с. 

Зверино, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

342

"Сплавметал" ООД - 

площадка за ОЧЦМ, гр. 

Криводол, общ. 

Криводол, обл. Враца

1
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343

Общинска 

администрация, гр. 

Мездра, общ. Мездра, 

обл. Враца

1 1

344

Общинска 

администрация, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

1 2

345

Общинска 

администрация, гр. 

Оряхово, общ. Оряхово, 

обл. Враца

1 1

346

Общинска 

администрация, с. 

Борован, общ. Борован, 

обл. Враца

1 1

347

Общинска 

администрация, гр. 

Роман, общ. Роман, обл. 

Враца

1 1

348

Общинска 

администрация, с. 

Хайредин, общ. 

Хайредин, обл. Враца

1 1

349

Общинска 

администрация, гр. 

Мизия, общ. Мизия, обл. 

Враца

1 1

350

Ул. "Иванка Ботева" № 

23, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

2 1

351

"Скорпион - 95" ЕООД - 

автосервиз и център за 

разкомплектоване на 

ИУМПС, гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца

1
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352

Частен имот, с. Буковец, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

353

Района на с. Моравица, 

общ. Мездра, обл. Враца 2 1

354

Района на изхода на гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

2 1

355

Района на гр. Мездра, 

общ. Враца, обл. Враца 2 2

356

Района на с. Враняк, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

2

357

"Деница 02" ЕООД - 

площадка за ОЧЦМ, 

ИУМПС, ИУЕЕО, 

НУБА, гр. Бяла Слатина, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

1

358

СД "Тостор - Орловски, 

Орловска" - площадка за 

съхранение на 

пластмаса, хартия и 

текстил, с. Руска Бяла, 

общ. Мездра, обл. Враца

2 1

№ 5-

203-

ХХ/15

.04.20

13 г.

№ 5-

203-

ХХ/

15.0

4.20

13 г.

4000 лв. 4000

359

Частен имот на ул. "Хр. 

Ботев" №8, с. Борован, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1
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360

Район в близост до 

площадката на 

"Механизация и 

автотранспорт Цв" 

ЕООД, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

361

"Евростил 98" ЕООД - 

пункт за 

разкомплектоване на 

ИУМПС

1

362

Частен имот в с. 

Боденец, общ. Мездра, 

обл. Враца

1

363

Склад за съхранение на 

препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на 

годност, с. Пудрия, общ. 

Криводол, обл. Враца

4 2

364

Склад за съхранение на 

препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на 

годност, с. Драшан, 

общ. Бяла Слатина, обл. 

Враца

3 1

365

Площадка за съхранение 

на "Б-Б" кубове с ПРЗ на 

РДНО гр. Оряхово
1

366

Склад за съхранение на 

препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на 

годност, с. Горно 

Пещене, общ. Враца, 

обл. Враца

2
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367

Частен имот на Атанас 

Симеонов в с. 

Михайлово, общ. 

Хайредин, обл. Враца

2 1

368

Частен имот на 

Владимир Цветков 

Къновски, с. Рогозен, 

общ. Хайредин, обл. 

Враца

1 2

369

Частен имот на Цеко 

Христов Петров, с. 

Паволче, общ. Враца, 

обл. Враца

2 1

370

Имота на Росен Кирилов 

Христов, с. Бутан, общ. 

Козлодуй, обл. Враца 2 1

№ 10-

513-

ХХ/0

5.07.2

013 г.

№ 10-

513-

ХХ/26

.07.20

13 г.

500 лв. 500

371

Имота на Мартин 

Валериев Димитров, гр. 

Козлодуй, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

2 1

№ 11-

514-

ХХ/0

5.07.2

013 г.

№ 11-

514-

ХХ/26

.07.20

13 г.

500 лв. 500

372

"Житиком" ЕООД - 

площадка за ОЧЦМ, 

ИУМПС, ИУЕЕО, 

НУБА, гр. Враца, общ. 

Враца, обл. Враца

1

373

Района на ул. 

"Подбалканска" № 51 в 

близост до река Лева, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

374

Частен имот на Румен 

Лилов Михайлов, с. 

Лесура, общ. Криводол, 

обл. Враца

1
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375

Района на ЖК "Сениче", 

гр. Враца, общ. Враца, 

обл. Враца
3 1

376

Района на ул. "Коста 

Бошнаков" № 10, гр. 

Враца, общ. Враца, обл. 

Враца

1

377

Района на местността 

"Бели брег", с. Гложене, 

общ. Козлодуй, обл. 

Враца
3 2

№ 18-

675-

ДТ/2

5.09.2

013 г.

Прек

ра-

тено

378

Проект "Създаване на 

привлекателна зона за 

отдих в м. Лесопарка", 

гр. Бяла Слатина

1

379

Имот на Калин 

Методиев, гр. Б. 

Слатина 2 2

№ 16-

698-

БХ/04

.09.20

13 г.

№ 16-

698-

БХ/16.

09.201

3 г.

##### 500

380
"Мени груп" ЕООД, гр. 

Враца
1

381

ЕТ "Трибали - ПИ-

Пламен Петков", гр. 

Враца

1

382
Частен имот, гр. Бяла 

Слатина
1 1

383

Района на гр. Враца, 

имоти между улиците 

"Васил Кънчов" и 

"Козлодуйски бряг"

2 1

384
"Диомо" ООД, гр. Враца

1

385
"Автодистрибуция" 

ООД, гр. Враца
1
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386 "ТИТ" ООД, гр. Враца 1

387
"Феникс Грийн" ЕООД, 

гр. Козлодуй-2 
1

388

Бивша каменна кариера 

на строителни войски в 

района на гр. Враца
2 1

389

ЕТ "Теди-2013-Роза 

Сапунова", гр. Оряхово 1

390
"БГ-09" ООД, гр. 

Козлодуй
2 1

391
"А 33" ЕООД, гр. 

Козлодуй
2

392
"Мото-трейд-Враца" 

ЕООД, гр. Враца
1

393
"Рино - транс" ООД, гр. 

Враца
2 1

394

Района на с. 

Манастирище, общ. 

Хайредин, обл. Враца

2 3

395
"Ради-92-Пауър" ЕООД, 

гр. Враца
2 1

396

Система за разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки в с. Борован, 

общ. Борован, обл. 

Враца

1

397
"Томов" ЕООД, гр. 

Враца
1

398

частен имот в с. 

Косталево, общ. Враца, 

обл. Враца

1 2

399

Физическо лице в гр. 

Враца, извършващо 

продажба на гуми
2 1
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400

Района на бл.10 в ЖК 

"Младост", гр. Враца, 

общ. Враца, обл. Враца
1

401

Имот № 106025, 

местността "Гладна", с. 

Згориград, общ. Враца, 

обл. Враца

1

Общо 401
338 197 112 12900

Брой лица, класифицирали отпадъци:  29 бр.

Брой утвърдени работни листове на лица, класифицирали отпадъци: 207 бр.
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и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
защитени 

територии
27 46 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 х 0 0 х 0 0 1 1

2 защитени зони 18 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 х 0 0 х 0 0 0 0

3
вековни  

дървета
150 30 0 1 х 0 х х х х х х х х х х 0 х 0 0

4
зоологически 

градини
0 0 0 0 x х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

5
ботанически 

градини
0 0 0 0 x х х х х х х х х х 0 0 0 х 0 0

6 зоомагазини 6 6 1 0 х х х х х х х х х 0 х 1 0 х 0 0

7
пазари, 

магазини
0 0 0 0 х х х х х х х х 0 0 0 0 0 х 0 0

и
зд

а
д
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и
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П

 (
б

р
о

й
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в
л
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и
 в

 с
и

л
а

 Н
П

 (
б

р
о

й
)

за
б

ел
еж

к
а

№

о
б

ек
т
и

 н
а

 п
р

о
в

е
р

к
а

-в
и

д

о
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о

й
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5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

Справка 5.1.

Извършени 

проверки (брой)
Видове нарушения (брой)

и
зд

а
д

ен
и

 П
А

М
 (

б
р

о
й

)
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8

лаборатории 

за 

препариране и 

хербаризиране

0 0 0 0 х х х х х х х х 0 0 0 0 0 х 0 0

9
гранични 

пунктове
0 0 0 0 х х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

10
есетрови 

стопанства
0 0 0 0 x х х х 0 х х х х 0 х 0 0 х 0 0

11
Колекции и 

изложби
0 0 0 0 х х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

12

изкупвателни 

пунктове и 

хладилни бази 

за охлюви

32 20 0 0 х х х х х х х х х х х х 0 х 0 0

13

билкозаготвит

елни 

пунктове, 

складове, 

хладилни бази

23 23 4 3 х х х х х х х х 8 х 0 0 0 х 4 4

14
Общини, ДГС, 

ДЛС
13 13 0 0 х х х х х х х х х 0 0 0 0 х 0 0

15

 регистрирани 

помещения,  

лицензирани 

лаборатории и 

други, опитни 

полета (ГМО)

2 2 0 0 х х х х х х х х х х х х 0 0 0 0

16 Други 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Общо 271 152 6 20 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 1 0 5 5

в колона 3 се попълва общия брой на подлежащите на проверка обекти (по видове, редове 1-16) в териториалния обхват на РИОСВ;

-в колона 4 се попълва общия брой на реално извършените проверки от заложените в годишният план в съответните обекти на проверка, посочени в редове 1-15;
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- в колона 5 се попълва общия брой на проверките по изпълнение на дадени предписания в съответните обекти на проверка ; 

- в колона 6 се попълва общия брой на проверките, извършени по сигнали и жалби и по други причини в съответните обекти на проверка;

-всички други проверки, извън обектите в редове 1-15 се попълват в ред 16;

- на редове 1 и 2 в колона 14 се посочват установените нарушения на условия от решения за ОС, ОВОС и ЕО;

-в колони от 7 до 19 се попълват и констатираните нарушения с неизвестен нарушител.

-на ред 3 в колона 8 се посочват случаите на отсечено, а в колона 19 на увредено вековно дърво;

- на ред 15, в колона 19 се попълват проверките свързани с регистрираните помещения, лицензираните лаборатории и опитни полета за ГМО;

-в колона 23, срещу всеки ред може да се дават пояснения/информация за по-съществени случаи, свързани с:

незаконно строителство в ЗТ или ЗЗ;

нарушения на въведени режими в ЗТ или ЗЗ;

нарушения по защитени растения и животни;

нарушения по внос, износ/търговия по CITES, респ. Регл. 338;

издадени ПАМ;

отменени НП и причините за това /когато издадените НП не съответстват на влезлите в сила/

пояснения колко от констатираните нарушения са с неизвестен нарушител и др.

-на ред 16 в колона 7 се попълва общия брой на установено строителство без процедура по ОВОС/ОС, а в колона 14 нарушения на условия в решения по ОВОС/ЕО и/или ОС, 

за ИП, ППП извън границите на ЗТ и ЗЗ;

-на редове 1 и 2 в колони 7 – 12 се попълва броя на установени нарушения на визираните режими, въведени със заповедите за обявяване на ЗТ и ЗЗ, вкл. установено 

строителство /колона 7/ без процедура по ОВОС/ОС, в случаите на липса на забрана за строителство в ЗТ или ЗЗ;

-на редове 1 и 2 в колона 13 се попълва броя на всички други нарушения на режими /т.е. извън визираните в колони 7-12/ в ЗТ и ЗЗ, въведени със ЗЗТ, ЗБР, заповеди за 

обявяване или планове за управление. 

-на редове 1 и 2 в колони 16 и 17 се попълва броя на нарушения спрямо защитени растения и животни в ЗТ или ЗЗ, независимо, че обикновено това не са нарушения на 

режими на ЗТ и ЗЗ, а са нарушения на забрани по ЗБР. Нарушенията свързани със защитени растения и защитени животни установени извън редове 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13 и 14 се отбелязват в ред 16 колони 16 и 17;

-когато ЗТ и ЗЗ се припокриват, констатираното нарушение на режим се посочва в ред 1 или 2 в зависимост от това чий режим е нарушен- на ЗТ или ЗЗ. Когато и режимите се 

припокриват, нарушението се посочва в ред 1 или 2 в зависимост от това, по кой закон е санкционирано нарушението – по ЗЗТ или по ЗБР. Същото се отнася и по отношение 

налагането на ПАМ. Когато нарушението е спрямо защитени видове, т.е. по ЗБР, е без значение на кой ред /1 или 2/ ще се отнесе нарушението в колони 16 и 17;

-на ред 9 в колони 16 и 17 се попълват нарушения, свързани само с незаконен износ на екземпляри от защитени видове, а в колона 18 всички останали нарушения по внос, 

износ и т.н. с други видове по CITES;

- на ред 14, колона 19 се посочват нарушенията за неспазване предвижданията на планови документи, като раздел "Лечебни растения към Лесоустройствените проекти и 

Общинските програми за опазване на околната среда;
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В 

защитен

и зони

В близост 

до 

защитени 

зони

Да се 

извърши

Да не се 

извърши

съ
гл

ас
у

в
а

Н
е 

съ
гл

ас
у

в
а

Има 

вероятн

ост

Няма 

вероятн

ост

съ
гл

ас
у

в
а

Н
е 

съ
гл

ас
у

в
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

„Създаване стопанство на млад 

фермер-отглеждане на 15 дка 

орехи, 7 дка лешници, 1 дка ягоди, 

1 дка малини, 1,5 дка картофи в 

землището на с. Очин дол, общ. 

Мездра”

Мездра Очин дол

000914, 

000943, 

000759 и 

000430 

25.5

BG0000

166 

"Врачан

ски 

Балкан

№ 01-

ОС/19.0

3.2013г

2
„Изграждане на еднофамилна 

жилищна сграда (къща за гости)
Враца Згориград 16034 1.999

BG0000

166 

"Врачан

ски 

Балкан

№ 02-

ОС/18.0

4.2013г

3

"Събиране, съхранение и 

транспортиране на отпадъци от 

черни и цветни метали, стъкло, 

хартия и пластмаса, събиране и 

съхранение на ИУЕЕО, ИУМПС и 

оловни акумулатори и батерии"

Борован Борован 252015 3.18

BG0000508 

"Река Скът"  

(на около 

12 км)

№ ВР-01-

ПР/02.01.

2013г

зе
м

л
и

щ
е

№
 н

а 
и

м
о

т

№ и вид на 

решение за 

преценка 

вероятната 

степен на 

№ и вид 

на 

решение 

по ОС

№ и вид на 

решение за 

преценка 

необходимостта от 

ОВОС/ЕО

№ и вид 

на 

решение 

по ОВОС/ 

становищ

Справка 5.2.

Характеристика на ППП/ИП (бр.)№

Местоположение
Издадени решения по 

съвместена процедура

Издадени решения по 

самостоятелна процедура

№ и 

основание 

на решение 

за 

прекратяван

е (ЗООС и/ 

или ЗБР)о
б

щ
и

н
а

П
л
о

щ
 (

д
к
а)

Наименование и код 

на засегнатите 

защитени зони
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4

Използване на съществуващ 

кладенец за водопоене на животни 

в бивш стопански двор

Враца Власатица
263019 и 

263014

BG0000166 

и 

BG0002053  

"Врачански 

Балкан"         

(на 4 км)

№ ВР-02-

ПР/01.02.

2013г

5

Изграждане на спортно-

развлекателен комплекс "Агов 

дол"

Враца Власатица 000213 0.6

BG0000487 

"Божите 

мостове"      

(на 4 км)

№ ВР-03-

ПР/01.02.

2013г

6

"Разкриване на площадка за 

събиране, временно съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС"

Бяла 

Слатина

Бяла 

Слатина

парцел 8, пл.№ 

3485

BG0000508 

"Река Скът"  

(на около 

7км)

№ ВР-04-

ПР/18.02.

2013г

7

"Предварително третиране и 

съхранение на отпадъци от черни 

и цветни метали,  ИУЕЕО, 

ИУМПС на съществуваща 

площадка"

Оряхово Оряхово пл.№2317, кв.165 8.15

BG0000614 

"Река 

Огоста" и 

BG0000334 

"Остров"        

(на около 

3км)

№ ВР-05-

ПР/01.03.

2013г

8

"Изграждане на площадка за 

изкупуване, временно съхранение 

и разкомплектоване на отпадъци 

от черни и цветни метали, 

събиране и съхранение на 

ИУЕЕО, ИУМПС и акумулатори и 

батерии"

Бяла 

Слатина

Бяла 

Слатина
000573, 000574

BG0000508 

"Река Скът"  

(на около 

7км)

№ ВР-06-

ПР/01.03.

2013г

9

Разширяване на дейността чрез 

изграждане на формовъчен и 

топилен участък за чугун и 

стомана

Враца Враца 12259.1008.29

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 3 

км)

№ ВР-07-

ПР/01.03.

2013г

217



10

Добив и първична преработка на 

скално-облицовъчни материали от 

находище "Кремона", участъци 

"Кален" и "Кален-изток"

Мездра Кален 118.46

BG0000601 

"Каленска 

пещера"        

(на 4 км)

№ ВР-08-

ПР/01.03.

2013г

11 Залесяване на неземеделски земи Роман Струпец

066024, 

077019, 

077021, 

080021, 

074023, 

050017, 

889,2 

обща 

площ за 

всички 

землища

BG0000374 

"Бебреш"  

№ ВР-09-

ПР/08.03.

2013г

12 Залесяване на неземеделски земи Роман Хубавене

000374, 

094001, 

095083, 

096001, 

103004

BG0000374 

"Бебреш"  

№ ВР-09-

ПР/08.03.

2013г

13 Залесяване на неземеделски земи Роман
Синьо 

бърдо

000064, 

000189, 

192006, 

000242, 

162016, 

BG0000374 

"Бебреш"  

(на около 

400м)

№ ВР-09-

ПР/08.03.

2013г

14 Залесяване на неземеделски земи Роман
Долна 

Бешовица
099009

BG0000374 

"Бебреш"  

№ ВР-09-

ПР/08.03.

2013г

15

Допълване на съществуваща 

дейност по третиране на отпадъци 

от черни и цветни метали, 

събиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни 

средства, на негодни за употреба 

батерии и акумулатори и излязло 

от употреба електрическо и 

електронно оборудване.

Бяла 

Слатина

Бяла 

Слатина
УПИ IV, кв. 3А

BG0000508 

"Река Скът"  

(на около 

7,5 км)

№ ВР-10-

ПР/08.03.

2013г

218



16

Изграждане на инсталация за 

комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия 

от биомаса с електрическа 

мощност 0,4 MW и топлинна 

мощност 0,63 MW и складиране и 

преработка на биомаса

Оряхово Оряхово 415014 5.241

BG0000614 

"Река 

Огоста"  (на 

около 4,5 

км)

№ ВР-11-

ПР/08.03.

2013г

17

Дейности с отпадъци от черни и 

цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, 

НУБА, пластмаса, хартия, стъкло 

и метални опаковки на 

съществуваща площадка.

Козлодуй Козлодуй 37798.502.140 2.591

BG0002009 

"Златията" 

и  

BG0000533 

"Острови 

Козлодуй" 

(на около 1 

км)

№ ВР-12-

ПР/14.03.

2013г

18
Развъждане на риба в язовир "Под 

кръста"
Враца Тишевица 000108 101.63

BG0000601 

"Каленска 

пещера"  

(на около 

1,200км)

№ ВР-13-

ПР/18.03.

2013г

19 ОБособяване на пункт за ИУМПС Козлодуй Бутан
УПИ VIII, кв. 

25

BG0002009 

"Златията" 

и  

BG0000614 

"Река 

Огоста" (на 

около 1 км)

№ ВР-14-

ПР/19.03.

2013г

20
Изграждане на птицефермаза 

отглеждане на кокошки носачки

Криводо

л
Главаци 200026 3.5

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на 1,7 км)

№ ВР-15-

ПР/26.03.

2013г

219



21
Водовземане с подземни води на 

автомивка
Козлодуй Козлодуй 37798.506.366

BG0002009 

"Златията" 

и  

BG0000533 

"Острови 

Козлодуй" 

(на около 1 

№ ВР-16-

ПР/10.04.

2013г

22
Развъждане на риба в язовир в с. 

Буковец

Бяла 

Слатина
Буковец 000206 39.523

BG0000601 

"Каленска 

пещера"  

(на около 

13 км)

№ ВР-17-

ПР/24.04.

2013г

23

Водовземане от повърхностен 

водоизточник р. Искър за 

напояване на земеделски култури

Мездра Старо село 000045 189.13

BG0001014 

"Карлуково

" и  

BG0000332 

"Карлуковс

ки карст" 

(на около 7 

км)

№ ВР-18-

ПР/26.04.

2013г

24

Изграждане на МВЕЦ 

"Михайлово" на р. Огоста-руслов 

тип, кота ГВН-55,00 м, кота ДВН-

50,50м, с мощност 720 кW.

Хайреди

н

Манастири

ще
099015 21.457

BG0002009 

"Златията"     

(на 700 м)

№ ВР-19-

ПР/30.04.

2013г

25
Развъждане на риба в язовир 

"Лесконож"
Враца

Голямо 

Пещене
000164 174.573

BG0000601 

"Каленска 

пещера"  

(на около 

7,5 км)

№ ВР-20-

ПР/13.05.

2013г

26
Развъждане на риба в язовир 

"Лесконож"
Враца Вировско 000178 184.737

BG0000601 

"Каленска 

пещера"  

(на около 

7,5 км)

№ ВР-20-

ПР/13.05.

2013г
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27

Извършване на интензивна 

рибовъдна дейност в съществуващ 

язовир "Девене"

Враца Девене 000297 330.471

BG0000487 

"Божите 

мостове" и  

BG0000594 

"Божия 

мост-

Понора" (на 

около 14 

№ ВР-21-

ПР/13.05.

2013г

28

Извършване на интензивна 

рибовъдна дейност в съществуващ 

язовир "Чирен"

Враца Чирен 001156 108.228

BG0000594 

"Божия 

мост-

Понора" (на 

около 4,5 

км)

№ ВР-22-

ПР/13.05.

2013г

29

Допълнително водоснабдяване на 

селата Паволче и Челопек от 

"Каптиран извор" в м. "Бучил" 

чрез нови водовземни съоръжения

Враца Паволче 152002, 000156

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 

400м)

№ ВР-23-

ПР/15.05.

2013г

30

Смяна предназначение на кланица 

и месопреработвателен цех във 

ферма за отглеждане на яребици и 

фазани

Мизия Липница 161087, 161090 2.72

BG0000508 

"Река Скът"  

(на около 

15м)

№ ВР-24-

ПР/06.06.

2013г

31
Изграждане на лекарски кабинет 

на един етаж
Мездра Мездра

УПИ XI 

пл.№430, кв.22
0.425

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 7 

км)

№ ВР-25-

ПР/14.06.

2013г
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32

Изграждане на площадка за 

разкомплектоване на моторни 

превозни средства, събиране и 

съхраняване на отпадъчни масла

Мездра Брусен
УПИ II 

пл.№156, кв.25

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 

10 км)

№ ВР-26-

ПР/26.06.

2013г

33
Изграждане на тръбен кладенец за 

оросяване на тревни площи
Враца Враца 12259.145.1

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 2 

км)

№ ВР-27-

ПР/01.07.

2013г

34

Създаване на черешови 

насаждения с прилежащи сгради и 

съоръжения

Мездра
Долна 

Кремена

000800, 

000801, 

000128, 

000102

400

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 8 

км)

№ ВР-28-

ПР/05.07.

2013г

35

Изграждане на три броя гаражни 

халета, открита автомивка и 

паркинг

Враца Враца 12259.127.31

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 

200 м)

№ ВР-29-

ПР/09.07.

2013г

36
Изграждане на 1 бр. сондажен 

кладенец с дълбочина до 70м
Враца Враца 12259.1008.284

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 1 

км)

№ ВР-30-

ПР/29.07.

2013г
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37
Изграждане на комбинирана 

обществена сграда
Враца

Бели 

Извор
УПИ  II, кв.9

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 1 

км)

№ ВР-31-

ПР/31.07.

2013г

38

Разкриване на площадка за 

изкупуване, съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС

Враца
кв. 

Бистрец
12259.196.17 1.376

BG0000

166 

"Врачан

ски 

Балкан"     

№ ВР-32-

ПР/31.07.

2013г

39

Полуинтензивно отглеждане на 

анкакултури и спортен риболов 

във водите на язовир "Дъбника"

Враца Враца 000768 1 327.98

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 

1,7 км)

№ ВР-33-

ПР/12.08.

2013г

40
Изграждане на кошара за 

отглеждане на кози
Мездра Крапец 020114 2.81

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 5 

км)

№ ВР-34-

ПР/13.08.

2013г

41

Реконструкция и модернизация на 

съществуваща кравеферма за 240 

лактиращи крави и сграда за 

угояване на телета

Мездра Царевец 136001 47.783

BG0001014 

"Карлуково

" и 

BG0000332 

"Карлуковс

ки карст"            

(на около 5 

км)

№ ВР-35-

ПР/14.08.

2013г

223



42

Изграждане на водоем "Средна 

зона" до 500куб.м. и връзки с 

мрежите на техническата 

инфраструктура

Оряхово Оряхово 000055 37.725

BG0000334 

"Остров"             

(на около 

3,7 км)

№ ВР-36-

ПР/23.08.

2013г

43 Изграждане на сондажен кладенец Оряхово Лесковец 012038

BG0000334 

"Остров"             

(на около 

2,5 км)

№ ВР-37-

ПР/23.08.

2013г

44
Агроцентър за селскостопанска 

техника
Враца Враца 12259.727.16 1

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 2 

км)

№ ВР-38-

ПР/10.09.

2013г

45 Център за красота и здраве Враца Паволче 011029 0.395

BG0000166 

"Врачански 

Балкан"         

(на 

границата)

№ ВР-39-

ПР/11.09.

2013г

46

Реконструкция и модернизация на 

Спортно-развлекателен комплекс, 

гр. Криводол

Криводо

л
Криводол

УПИ  III-813, 

кв.167
2.6

BG0000487 

"Божите 

мостове"  и  

BG0000594 

"Божия 

мост-

Понора" (на 

около 8 км)

№ ВР-40-

ПР/17.09.

2013г

47 Изграждане на кравеферма Козлодуй Бутан 000799 2.326

BG0000614 

"Река 

Огоста"-на 

около 300м  

и  

BG0002009 

"Златията"-

на около 

№ ВР-41-

ПР/19.09.

2013г
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48

Организиране на площадка за 

извършване на дейности по 

предварително третиране  на 

ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ, ОМ, 

НУБА, ОЧЦМ, пластмаси, стъкло, 

хартия и опаковки

Козлодуй Козлодуй 37798.218.6 3.542

BG0002009 

"Златията" 

(на около 

500м)

№ ВР-42-

ПР/26.09.

2013г

49
Вътрешно преустройство на 

жилище в зъболекарски кабинет
Враца Враца 12259.1018.328

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 1 

км)

№ ВР-43-

ПР/30.09.

2013г

50

Изграждане на навес-барбекю, 8 

бр. площадки за разполагане на 

каравани и плувен басейн с 

пързалка

Мездра Зверино

015031, 

015036, 

015037

6.78

BG0001042 

"Искърски 

пролом-

Ржана"                  

(на около 

400м)

№ ВР-44-

ПР/10.10.

2013г

51

Идейни проекти на 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води и на 

водопроводната и канализационна 

мрежа на с. Бутан, общ. Козлодуй

Козлодуй Бутан
регулация и 

000631

BG0000614 

"Река 

Огоста"-на 

около 80м 

№ ВР-45-

ПР/21.10.

2013г

52

Инвестиционни проекти за 

водоснабдяване, канализация и 

пречистване на отпадъчни води на 

с. Хърлец и с. Гложене, общ. 

Козлоду

Козлодуй Хърлец

регулация и 

000447, 

000448 и 461

BG0000614 

"Река 

Огоста" на 

границата 

на част от 

имотите 

№ ВР-46-

ПР/21.10.

2013г

53

Инвестиционни проекти за 

водоснабдяване, канализация и 

пречистване на отпадъчни води на 

с. Хърлец и с. Гложене, общ. 

Козлоду

Козлодуй Гложене

регулация и 

000160, 

000073 и 

000145

BG0000614 

"Река 

Огоста"-на 

границата 

на част от 

имотите 

№ ВР-46-

ПР/21.10.

2013г

225



54

Изграждане на ТИР-паркинг, 

мотел с обслужващи помещения, 

сервиз за гуми, колонка за 

зареждане на електромобили и 60-

тонен кантар

Враца Паволче
007001,000701

4, 007015

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 

700м)

№ ВР-47-

ПР/15.11.

2013г

55
Риборазвъждане в съществуващ 

язовир "Крапец"
Мездра Крапец 000004 222.497

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 5 

км)

№ ВР-48-

ПР/19.11.

2013г

56

Изграждане на цех за преработка 

на стари автомобилни гуми и 

пластмаса

Оряхово Лесковец

УПИ 704.374, 

УПИ 704.375, 

кв.40

2.375

BG0000334 

"Остров" на 

около 1 км 

№ ВР-49-

ПР/29.11.

2013г

57

Вътрешно преустройство, 

пристройка и надстройка на 

незавършен строеж за дентален 

център и офиси
Мездра Мездра

УПИ  II-863, 

кв.17
0.632

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 6 

км)

№ ВР-50-

ПР/06.12.

2013г

58
Изграждене на склад за цветя и 

зъболекарски кабинет

Враца Враца

УПИ  V-1592, 

кв.304

BG0000166 

BG0002053 

"Врачански 

Балкан"         

(на около 1 

км)

№ ВР-51-

ПР/30.12.

2013г

53 3 0 0 51 0 0 0 2 0 0 0
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
“Врачански карст”-

резерват

Заповед 

№854/10.08.1983г. на 

КОПС

8 1 1 1 50

2
“Врачански Балкан”-

природен парк

Заповед 

№1449/21.12.1989г. на 

КОПС 

6

3
“Падините”-защитена 

местност

Заповед № РД-

526/12.07.2007г. на 

МОСВ

2

4
“Веждата”-защитена 

местност

Заповед № РД-

151/21.02.2003г. на 

МОСВ

1

5
“Речка”-защитена 

местност

Заповед 

№170/16.02.1990г. на 

ДКООС

1

6
“Вола”-защитена 

местност
ПМС №1171/24.09.1951г. 2

7
“Боров камък”-

защитена местност

Заповед № 

342/17.05.1979г. на 

КОПС 

1

8
“Леденика”-природна 

забележителност
ПМC №2057/28.11.1960г. 2

9
“Понора”-природна 

забележителност

Заповед 

№2810/10.10.1962г. на 

ГУГ 

2

10
“Вратцата”-природна 

забележителност

Заповед 

№378/03.02.1964г. на 

КГГП 

2

Справка 5.3 Извършени проверки – защитени територии и защитени зони

Извършени проверки

Предприети мерки

Дадени 

предписания
Съставе

ни 

актовеЗаповед за обявяване № 

(ако е приложимо)

Обект за контрол – 

наименование№ Планови Извънредни

лева

Издадени наказателни постановления

брой

Обжалвани НП

потвърдени отмененибро

й
лева
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11

“Божите мостове”-

природна 

забележителност

Заповед 

№378/03.02.1964г. на 

КГГП 

2

12
“Борованска могила”-

защитена местност

Заповед № 

316/02.05.2961г. на ГУГ
1

13

“Новата пещера”-

природна 

забележителност

Заповед № 

2632/21.09.1962г. на 

МГГП.

1

14
“Ритлите”-природна 

забележителност

Заповед № 

9733/27.05.1938г. на МС
1

15

“Говедарника”-

природна 

забележителност

Заповед № 

1799/30.06.1972г. на 

МГОПС

1

16
“Китката”-защитена 

местност

Заповед 

№425/18.05.1987г. на 

КОПС

1

17
“Кочумина”-защитена 

местност

Заповед № 

2109/20.12.1984г. на 

КОПС  

1

18
“Гола бара”-защитена 

местност

Заповед № 

2109/20.12.1984г. на 

КОПС

1

19

“Калугерски град-

Тополите”-защитена 

местност

Заповед № 

2109/20.12.1984г. на 

КОПС  

1

20
“Козлодуй”-защитена 

местност

Заповед 913/08.04.1972г. 

на МГОПС
1

21
“Тепето”-защитена 

местност

Заповед № 

924/14.10.1987г. на 

КОПС

2

22
“Чуклите”-природна 

забележителност

Заповед № 

1427/13.05.1974г. на 

МГОПС

1

23
“Червеница”-природна 

забележителност

Заповед № 

3039/03.10.1974г. на 

МГОПС

1

24

“Гълъбарника”-

природна 

забележителност

Заповед № 

1799/30.06.1972г. на 

МГОПС

1
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25

“Самуилица І и ІІ”-

природна 

забележителност

Заповед № 

1799/30.06.1972г. на 

МГОПС

1

26
“Коритата”-защитена 

местност

Заповед № 

407/07.05.1982г. на 

КОПС 

1

27
“Данева могила”-

защитена местност

Заповед № 

413/10.05.1982г. на 

КОПС

1

28 BG0002009 „Златията” РД-548/05.09.2008г 2 1

29
BG0002053 

„Врачански Балкан” РД-801/04.11.2008г.
1

30
BG0000332 

„Карлуковски карст” РД-788/29.10.2008г.
1

31
BG0001042 „Искърски 

пролом-Ржана”
1

32
BG0000166 

„Врачански Балкан”
1

33
BG0000593 

„Билерниците”
1

34 BG0000374 „Бебреш” 1

35
BG0000614 „Река 

Огоста”
1

36
BG0001014 

„Карлуково”
1

37
BG0000487 „Божите 

мостове”
1

38 BG0000334 „Остров” 1

Общо X X 58 2 1 1 50
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Община

1 Враца 1

2 Мездра 1

3 Криводол 1

4 Бяла Слатина 1

5 Борован 1

6 Козлодуй 1

7 Хайредин 1

8 Оряхово 1

9 Роман 1

10 Мизия 1

Билкозаготвителни 

пунктове

1
"Нели – Емил"ЕООД  - 

пункт билки гр.Враца
1

2

Галина Иванова Статкова - 

билкозаготвителен пункт 

гр.Враца 1

3
“Уейко”ЕООД – 

билкозаготвителен пункт 

гр.Враца

1

Справка 5.4 Осъществен контрол по Закона за лечебните растения

№
Наименование на обекта, 

населено място, община

Планови Извънредни

Предприети меркиИзвършени проверки

Дадени предписания Съставени 

актове

Издадени наказателни постановления

брой лева

Обжалвани НП

брой лева
потвърдени отменени
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4
ПК"Напред"  - 

билкозаготвителен пункт 

гр.Враца

1

5
ПК"Напред"  - 

билкозаготвителен пункт 

с.Тишевица

1

6

ЕТ “Елена Масларска”  - 

билкозаготвителен пункт 

с.Чирен
1

7
ПК "Труд" - 

билкозаготвителен пункт 

гр.Мездра

1

8

Кооп. Съюз, гр.Враца-база 

Мездра - пункт билки 

гр.Мездра
1

9

“Херба Лайн”ЕООД  - 

билкозаготвителен пункт 

с.Брусен
1

10

Любомир Иванов Мишев 

билкозаготвителен пункт 

с.Игнатица
1

11

Валерия Иванова Петрова - 

билкозаготвителен пункт 

с.Зверино
1

12

ЕТ"Емил Гешев" - 

билкозаготвителен пункт 

гр.Бяла Слатина
1 1 1 70 1 70

13

"Флора-Вита"ЕООД - 

билкозаготвителен пункт 

гр.Бяла Слатина
1 1 1 150 1 150

14

Пело Тодоров Кръстев - 

билкозаготвителен пункт 

гр.Бяла Слатина
1 1 1
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15

Иван Николов Иванов – 

билкозаготвителен пункт 

с. Драшан
1

16
Асен Йорданов Ангелов - 

билкозаготвителен пункт 

с.Селановци

1

17

Рашко Кирков Илиев 

билкозаготвителен пункт 

с.Селановци
1

18
ЕТ"Дака"- 

билкозаготвителен пункт 

с.Ракево

1 1 1

19
“Крйчсов”ЕООД  

билкозаготвителен пункт 

с.Бързина

1

20
Петко Михайлов Михов 

билкозаготвителен пункт 

с.Караш

1

21

Тони Асенов Тончев 

билкозаготвителен пункт 

с.Хърлец
1

22

„КООП и КО”ООД   

билкозаготвителен пункт 

с.Борован
1

23

Димитър Петров 

Димитров 

билкозаготвителен пункт 

гр.Враца

1 1 1 100 1 100

24

"Голдън нутс"ООД 

билкозаготвителен пункт 

за нуждите на 

производство гр.Враца

1

25
Петър Богданов 

билкозаготвителен пункт 

с.Тлачене

3 2 1 1 100 1 100
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Складове

1
"Нели – Емил"ЕООД  - 

склад гр.Бяла Слатина
1

ТП ДГС

1 Враца 1

2 Мездра 1

3 Оряхово 1

Общо: 36 7 4 4 4 420 4 420
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вековни дървета

1
дива круша, гр. Враца, 

местност Череша
1

2

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

3

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

4

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

5

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

6

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

7

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

8

летен дъб, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

9

ясен, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

брой лева

Обжалвани НП

брой лева
потвърдени отменени

Справка 5.5 Осъществен контрол по Закона за биологичното разнообразие

№

Наименование на 

обекта, населено 

място, община Планови Извънредни

Извършени проверки Предприети мерки

Дадени предписания Съставени 

актове

Издадени наказателни постановления
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10

ясен, гр. Враца, 

местност Момина 

сълза

1

11

черна черница, гр. 

Враца, бул."2-ри 

юни"14

1

12
летен дъб, с. Липница, 

местност Тепето
1

13
летен дъб, с. Липница, 

местност Бързината
1

14
летен дъб, с. Липница, 

местност Бързината
1

15 летен дъб, с. Липница 1

16

летен дъб, с. 

Софрониево, Данева 

могила

1

17

летен дъб, с. 

Софрониево, 

Лазаровци

1

18

летен дъб, с. 

Софрониево, 

Лазаровци

1

19

летен дъб, с. 

Софрониево, 

Лазаровци

1

20

летен дъб, с. 

Софрониево, 

Лазаровци

1

21

цер "Бецинското 

дърво", с. Борован, 

местност Барата

1

22
летен дъб, с. Соколаре, 

в училищната градина
1
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23
летен дъб, с. Соколаре, 

в училищната градина
1

24
летен дъб, с. Соколаре, 

в училищната градина
1

25

летен дъб, с. 

Бъркачево, местност 

Сульов трап

1

26

летен дъб, с. 

Бъркачево, местност 

Сульов трап

1

27
летен дъб, с. Лик, 

местност Св. Илия
1

28

летен дъб, с. Ослен 

Криводол, местност 

Търновица

1

29
бряст, с. Горна 

Кремена
1

30

скоруша, гр.Враца, 

местност Мало 

Краище

1

31

летен дъб, с.Веслец, 

местност Маздрашка 

махала

1

Зоологически 

градини

………………

Ботанически градини

………………

Зоо магазини

1 ЕТ"Ана Вълкова" 1

2
ЕТ"Екзотика - Георги 

Георгиев", гр.Враца
1

3
ЕТ"Хри-Вик-Ивайло 

Илийн", гр.Козлодуй
1
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4
"Вами-Авто"ЕООД, 

гр.Козлодуй
1

5
ЕТ"Нимфея-

Л.Димитров"
1

6 Гекон 02ЕООД 1 1 1

Пазари, магазини

Лаборатории за 

препариране и 

хербаризиране

Гранични пунктове

Есетрови стопанства

Колекции и изложби

Изкупвателни 

пунктове и хладилни 

бази за охлюви

1
пункт за изкупуване на 

охлюви, гр.Криводол
1

2
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Девене
1

3
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Ракево
1

4
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Градешница
1

5
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Крета
1

6
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Фурен
1

7
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Лесура
1

8
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Ребърково
1

9
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Зверино
1

237



10
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Люти брод
1

11
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Боденец
1

12
пункт за изкупуване на 

охлюви, гр.Мездра
1

13
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Бутан
1

14
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Хайредин
1

15

пункт за изкупуване на 

охлюви, 

с.Манастирище

1

16
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Рогозен
1

17
пункт за изкупуване на 

охлюви, гр.Роман
1

18

пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Горна 

Кремена

1

19
пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Радовене
1

20

пункт за изкупуване на 

охлюви, с.Горна 

Бешовица

1

ТП ДГС, ТП ДЛС

Други

частен зоопарк 2 1

видове от приложение 

В на Регламент 338/97
2

птици 7

Разрешително 

535/09.08.2013г.
1
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Разрешително 

485/27.12.2012г.
3

Общо: 56 17 2
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брой неизпълнени брой лева брой лева

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Опитни полета

1 База БАБХ гр.Враца 1

2
База ИАСАС 

с.Селановци
1

Помещения за 

работа с ГМО в 

контролирани 

условия

Общо 2

Справка 5.6 Осъществен контрол по Закона генно модифицираните организми

Извършени проверки Предприети мерки

№

Наименование на 

обекта, населено 

място, община Планови Извънредни

лева
потвърдени отменени

Дадени предписания Съставени 

актове

Издадени наказателни постановления

брой лева

Обжалвани НП

брой
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Задължителна 

ОВОС

Преценяване 

необходимостта от 

ОВОС

1 2 3 4 5 6 7 8

№ ВР-1 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

екоселище "Листо" за 

развитие на интегриран 

селски туризъм", ПИ № 

000361, местност 

"Мътница", с.Главаци, 

общ.Криводол, с 

възложител: 

ЕТ "Лиив Лилия Петрова", 

с.Главаци, общ.Криводол

х - х - - -

№ ВР-2 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

затворен комплекс от 

еднофамилни жилищни 

сгради"на площ от 10 дка, в 

ПИ № 000213, в землището 

на с.Челопек, общ.Враца, с 

възложител: 

Екатерина Георгиева 

Илиева, гр.Враца

х - х - - -

Забележка (препратено в 

МОСВ, друго)

Справк 6.1. Процедури по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Наименование на 

инвестиционното 

предложение

Внесено 

уведомление за 

инвестиционно 

намерение

Подлежи на процедура
Внесена 

информация за 

преценяване на 

необходимостта от 

ОВОС

Внесен доклад 

за ОВОС

№ на досието 

съгласно 

регистъра

241



№ ВР-3 от 2013г. ИП: "Разработване на 

кариера за добив на скално-

облицовъчни материали-

варовик, в находище 

"Драшан", разположено в 

землищата на с.Драшан и 

с.Габаре, общ.Бяла Слатина, 

с възложител:"Уайтстоун" 

ООД, гр.Монтана

х х - - - - 

№ ВР-4 от 2013г. ИП: "Водовземане от 

повърхностен водоизточник 

р.Искър за напояване на 

земеделски култури", масив 

№ 116, землище на с.Старо 

село, общ.Мездра, с 

възложител: с 

възложител:"Тошел Агро" 

ООД, гр.София

х - х х - Решение № ВР-18-

ПР/2013г.от 26.04.2013г.
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№ ВР-5 от 2013г. ИП: "Предварително 

третиране и съхраняване 

/код R12 и R13 съгласно 

приложение 2 на § 1, т.13 от 

ДР на ЗУО/ на излезли от 

употреба МПС и излязло от 

употреба електрическо и 

електронно оборудване 

/ИУЕЕО/ на съществуваща 

площадка", пл.№ 2371, п-л1, 

кв.165, в гр.Оряхово, с 

възложител: Феникс 

Комерсметал” ЕООД, 

гр.София

х - х х - Решение № ВР-5-

ПР/2013г.от 01.03.2013г.

№ ВР-6 от 2013г. ИП: "Водоснабдяване с 

подземни води на автомивка 

в ПИ № 37798.506.366 по 

кадастралната карта на 

гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, 

обл.Враца", с възложител: 

"Санмен-М" ООД, 

гр.Козлодуй

х - х х - Решение № ВР-16-

ПР/2013г.от 10.04.2013г.
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№ ВР-7 от 2013г. ИП: "Обособяване на пункт 

за разкомплектоване на 

излезли от упореба моторни 

превозни средства", парцел 

№ VIII-473, кв.№ 25 по 

плана на с.Бутан, 

общ.Козлодуй, с 

възложител:"Евростил 98" 

ЕООД, с.Гложене, 

общ.Козлодуй

х - х х - Решение № ВР-14-

ПР/2013г.от 19.03.2013г.

№ ВР-8 от 2013г. ИП: "Дейности с отпадъци 

от черни и цветни метали, 

ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, 

пластмаса, хартия, стъкло и 

метални опаковки на 

съществуваща площадка, 

находяща се на ул."Хаджи 

Димитър" № 62, 

гр.Козлодуй, обл.Враца", 

ПИ № 37798.502.140 по 

плана на гр.Козлодуй, с 

възложител:"Унитрейд-

2011" ООД, гр.София

х - х х - Решение № ВР-12-

ПР/2013г.от 14.03.2013г.

№ ВР-9 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

птицеферма за отглеждане 

на кокошки носачки", ПИ № 

200026, землище на 

с.Главаци, общ.Криводол, с 

възложител: Методи 

Николов Иванов, гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-15-

ПР/2013г.от 26.03.2013г.
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№ ВР-10 от 2013г. ИП: "Развъждане на риба в 

язовир "Под кръста", ПИ № 

000108, местност 

"Колибище", землище на 

с.Тишевица, общ.Враца, с 

възложител: "Мираж 2007" 

ЕООД, с.Тишевица, 

общ.Враца

х - х х - Решение № ВР-13-

ПР/2013г.от 18.03.2013г.

№ ВР-11 от 2013г. ИП: "Разделяне на УПИ № 

011019 с цел изграждане на 

ваканционно селище от 

затворен тип с 18 

бр.еднофамилни къщи за 

сезонно ползване", с 

възложител:"Лейксайт 

Меншън" ЕООД, гр.Мездра

х - - - - прекратена процедура, 

Решение № ВР-2-

П/2013г.от 27.02.2013г.

№ ВР-12 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

площадка за 

разкомплектоване на МПС, 

събиране и съхраняване на 

отпадни масла и отпадъчни 

материали", с възложител: 

ЕТ "Петко Карашлийски-

79", с.Брусен, общ.Мездра

х - - - - прекратена процедура, 

Решение № ВР-3-

П/2013г.от 27.03.2013г.
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№ ВР-13 от 2013г. ИП: "Обособяване на 

площадка за временно 

съхранение на 

производствени и опасни 

отпадъци и инсталация за 

рециклиране на пластмасови 

отпадъци замърсени с 

опасни вещества", имот № 

00541, землище на 

гр.Мизия, с възложител: 

"Андонов" ООД, гр.Враца

х - - - - прекратена процедура, 

Решение № ВР-6-

П/2013г.от 19.04.2013г.

№ ВР-14 от 2013 

г.

ИП: "Разкриване на 

площадка за изкупуване, 

съхраняване и 

разкомплектоване на 

излезли от употреба 

моторни превозни средства 

/ИУМПС/", ПИ № 

12259.196.17, местност 

"Метилявица", кв."Бистрец", 

гр.Враца, с възложител: 

"Мени Груп" ЕООД, 

гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-32-

ПР/2013г.от 31.07.2013г.
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№ ВР-15 от 2013 

г.

ИП: "Изграждане на газова 

инсталация на открито за 

подаване на природен газ 

към горивна уредба на 

зърносушилня", ПИ № 

415039, землище на 

гр.Оряхово, общ.Оряхово, с 

възложител:"Олива" АД, 

гр.Кнежа, обл.Плевен

х - - - - прекратена процедура, 

Решение № ВР-26-

П/2013г.от 14.06.2013г.

№ ВР-16 от 2013 

г.

ИП: "Извършване на 

интензивна рибовъдна 

дейност в съществуващ 

язовир "Девене", находящ се 

в имот № 000297, местност 

"Край село",земл. на 

с.Девене, общ.Враца, 

обл.Враца", с възложител: 

ЕТ "Марти-Бисер Исаев", 

гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-21-

ПР/2013г.от 13.05.2013г.

№ ВР-17 от 2013 

г.

ИП: "Извършване на 

интензивна рибовъдна 

дейност в съществуващ 

язовир "Чирен", находящ се 

в имот № 001156, местност 

"Белешко ливаде",земл. на 

с.Чирен, общ.Враца, 

обл.Враца", с възложител: 

ЕТ "Марти-Бисер Исаев", 

гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-22-

ПР/2013г.от 13.05.2013г.
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№ ВР-18 от 2013 

г.

ИП: "Развъждане на риба в 

язовир "Желязковец", 

землище на с.Баница, 

общ.Враца",  с 

възложител:ЕТ "Свраковски-

46-Цветан Коцов", гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-19 от 2013 

г.

ИП: "Полуинтензивно 

отглеждане на аквакултура и 

спортен риболов във водите 

на яз."Дъбника", в 

землището на гр.Враца", с 

възложител: "Дъбника" 

ООД, гр.София

х - х х - Решение № ВР-33-

ПР/2013г.от 12.08.2013г.

№ ВР-20 от 2013 

г.

ИП: "Развъждане на риба в 

язовир с.Буковец, ПИ № 

000206", местност "Голия 

връх", землище на 

с.Буковец, общ.Бяла 

Слатина, с възложител: ЕТ 

"Йото Николаев", с.Буковец, 

обл.Бяла Слатина

х - х х - Решение № ВР-17-

ПР/2013г.от 24.04.2013г.
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№ ВР-21 от 2013 

г.

ИП: “Водовземане от 

повърхностен водоизточник 

р.Искър за напояване на 

земеделски култури", пи № 

117002, землище на с.Старо 

село, общ.Мездра, с 

възложител:"Тошел Агро" 

ООД, гр.София

х - х - - -

№ ВР-22 от 2013 

г.

ИП: “Водовземане от 

повърхностен водоизточник 

р.Искър за напояване на 

земеделски култури", пи № 

073001, землище на 

с.Царевец село, общ.Мездра, 

с възложител:"Тошел Агро" 

ООД, гр.София

х - х - - -

№ ВР-23 от 2013 

г.

ИП: "Водовземане от 

повърхностен водоизточник 

р.Искър за напояване на 

земеделски култури", масив 

121, землище на с.Старо 

село, общ.Мездра, с 

възложител:"Тошел Агро" 

ООД, гр.София

х - х - - прекратена процедура, 

Решение № ВР-7-

П/2013г.от 23.04.2013г.
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№ ВР-24 от 2013 

г.

ИП: "Оползотворяване на 

птичи тор /курешки/ с цел 

производството на 

подобрители" в промишлена 

сграда в имот № 

48043.290.38 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

гр.Мизия, общ.Мизия, с 

възложител: "Андонов" 

ООД, гр.Враца

х х - - - -

№ ВР-25 от 2013 

г.

ИП: "Смяна предназначение 

на кланица и 

месопреработвателен цех 

във ферма за отглеждане на 

яребици и фазани", ПИ № 

161087 и ПИ № 161090, в 

землището на с.Липница, 

общ.Мизия, обл.Враца, с 

възложител: "Грауз-БГ" 

ЕООД, гр.София

х - х х - Решение № ВР-24-

ПР/2013г.от 06.06.2013г.
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№ ВР-26 от 2013 

г.

ИП:"Допълнително 

водоснабдяване на селата 

Паволче и Челопек, 

общ.Враца, обл.Враца от 

местност "Бучил"-"Каптиран 

извор" в поземлен имот № 

152002 и № 000156 в 

землището  на с.Паволче, 

чрез нови водовземни 

съоръжения", с възложител: 

Община Враца

х - х х - Решение № ВР-23-

ПР/2013г.от 15.05.2013г.
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№ ВР-27 от 2013 

г.

ИП: "Инвестиционен проект 

за водоснабдяване, 

канализация и пречистване 

на отпадъчните води на 

с.Хърлец, община 

Козлодуй"- между 2000 и 

10000 екв.ж. и ИП:  

"Инвестиционен проект за 

водоснабдяане, канализация 

и пречистване на 

отпадъчните води на 

с.Гложене, община 

Козлодуй"-между 2000 и 

10000екв.ж., с възложител: 

община Козлодуй

х - х х - Решение № ВР-46-

ПР/2013г.от 21.10.2013г.

№ ВР-28 от 2013 

г.

ИП:  "Инвестиционен 

проект за водоснабдяване, 

канализация и пречистване 

на отпадъчните води на 

с.Бутан, община Козлодуй"- 

между 2000 и 10000 екв.ж., с 

възложител: Община 

Козлодуй

х - х х - Решение № ВР-45-

ПР/2013г.от 21.10.2013г.
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№ ВР-29 от 2013 

г.

ИП: "Създаване на 

черешови насаждения с 

прилежащи сгради и 

съоръжения", в ПИ № 

000800, 000801, 00128 и 

000102, местност "Белчов 

дол", землището на с.Долна 

Кремена, общ.Мездра, 

обл.Враца, с възложител: 

"Мисони ЕМ" ЕООД, 

с.Оселна, общ.Мездра

х - х х - Решение № ВР-28-

ПР/2013г.от 05.07.2013г.

№ ВР-30 от 2013 

г.

ИП: "Изграждане на три 

броя гаражни халета, 

открита автомивка и 

паркинг", в ПИ № 

12259.127.31, местност 

"Умарски бряг", землище на 

гр.Враца, с 

възложител:"Боди-М-

Травъл" ООД, гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-29-

ПР/2013г.от 09.07.2013г.

№ ВР-31 от 2013 

г.

ИП: "Развъждане на риба в 

язовир "Лесконож", 

землище с.Голямо Пещене, 

общ.Враца и землище 

с.Вировско, общ.Враца", с 

възложител: "ТДТ-90" 

ЕООД, гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-20-

ПР/2013г.от 13.05.2013г.
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№ ВР-32 от 2013 

г.

ИП:  "Изграждане на тръбен 

кладенец за оросяване на 

тревни площи", в ПИ № 

12259.145.1, ЕКАТТЕ 

12259, местност 

"Кременското", гр.Враца, с 

възложител: "Екофрут" 

ООД, гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-27-

ПР/2013г.от 01.07.2013г.

№ ВР-33 от 2013 

г.

ИП:  "Изграждане на 

площадка за 

разкомплектоване на 

моторни превозни средства 

/МПС/, събиране и 

съхраняване на  отпадъчни 

масла", кв.25, УПИ II, пл.№ 

156 по плана на с.Брусен, 

общ.Мездра,с възложител: 

ЕТ "Петко Карашлийски-

79", с.Брусен, общ.Мездра

х - х х - Решение № ВР-26-

ПР/2013г.от 26.06.2013г.
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№ ВР-34 от 2013 

г.

ИП: "Създаване на 

насаждения от бяла акация 

за производство на биомаса 

върху земеделски земи в 

района на община Оряхово", 

с възложител: "Домейн 

Оряново" ООД, гр.Оряхово

х - х - - -

№ ВР-35 от 2013 

г.

ИП:  "Изграждане на 

лекарски кабинет на един 

етаж", УПИ ХI, пл.№ 430, 

кв.22 в гр.Мездра, с 

възложител: Златина 

Георгиева Георгиева, 

гр.Мездра

х - х х - Решение № ВР-25-

ПР/2013г.от 14.06.2013г.

№ ВР-36 от 2013 

г.

ИП: “Преустройство на 

съществуваща сграда за 

отглеждане на овце”, пи № 

072006, землище 

с.Краводер, община 

Криводол, област Враца, с 

възложител: Йордан 

Кирилов Йорданов гр.Враца

х - х - - -
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№ ВР-37 от 2013 

г.

ИП: “Добив на 

скалнооблицовъчни блокове 

от находище “Буков дол”, 

землище на с.Горна 

Кремена, община Мездра, 

област Враца, с възложител: 

“Монолит” АД гр.Монтана

х - х - - -

№ ВР-38 от 2013 

г.

ИП:  "Изграждане на 

комбинирана обществена 

сграда в кв.9, УПИ II, с.Бели 

извор, общ.Враца, с 

възложител: Община Враца

х - х х - Решение № ВР-31-

ПР/2013г.от 31.07.2013г.

№ ВР-39 от 2013 

г.

ИП:  "Изграждане на депо за 

строителни отпадъци в ПИ 

№ 12259.796.1, местност 

"Пискавец", землище на 

гр.Враца, с възложител: 

Община Враца 

х - х - - -
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№ ВР-40 от 2013 

г.

ИП:  "Вътрешно 

преустройство на ремонтна 

работилница за отглеждане 

на 50 бр. крави и торище", в 

землище на с.Нивянин, 

общ.Борован, обл.Враца, с 

възложител: Мария Дикова 

Вельова, гр.Враца

х - - - - прекратена -процедура, 

Решение № ВР-27-

П/2013г. от 21.06.2013г.

№ ВР-41 от 2013 

г.

ИП:   "Вътрешно 

преустройство на сграда в 

цех за призводство на 

кашкавал", в гр.Враца, с 

възложител: "Лилия Милк" 

ЕООД, гр.Враца

х - х х - -

№ ВР-42 от 2013 

г.

ИП: "Изграждане на 1 

бр.сондажен кладенец с 

дълбочина до 70м", в ПИ с 

идентификатор 

12259.1008.284 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

гр.Враца, с 

възложител:"Беана-Враца" 

ООД, гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-30-

ПР/2013г.от 29.07.2013г.
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№ ВР-43 от 2013 

г.

ИП: "Реконструкция и 

модернизация на 

съществуваща кравеферма 

за 240 латкиращи крави с 

фуражен цех", ПИ № 

136001, землище на 

с.Царево, общ.Мездра, с 

възложител: "Тошел-92" 

ЕООД, гр.София

х - х х - Решение № ВР-35-

ПР/2013г.от 14.08.2013г.

№ ВР-44 от 2013 

г.

ИП: "Стопанска сграда за 

отглеждане на животни", в 

УПИ ПVII-1156, ПИ № 

502.1156, кв.68, ул."Васил 

Петлешков"№2, гр.Оряхово, 

с възложител:Биска 

Маринова Христова

х - х - - -
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№ ВР-45  от 

2013г.

ИП: „Организиране на 

площадка за извършване на 

дейности по предварително 

третиране на излезли от 

употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, 

събиране, временно 

съхраняване на излязло от 

употреба електрическо и 

електронно оборудване 

/ИУЕЕО/, излезли от 

употреба гуми /ИУГ/, 

отработени масла /ОМ/, 

негодни за употреба батерии 

и акумулатори /НУБА/, 

отпадъци от черни  и цветни 

метали, пластмаса, стъкло, 

хартия и опаковки”, 

поземлен имот с 

идентификатор № 

37798.218.6, местност 

„Ковея”, гр.Козлодуй, 

общ.Козлодуй, обл.Враца, с 

възложител: "Феникс 

Грийн" ЕООД, гр.София

х - х х - Решение № ВР-42-

ПР/2013г.от 26.09.2013г.
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№ ВР-46  от 

2013г.

ИП:"Изграждане на 

сондажен кладенец" за 

напояване на тревни площи 

и оросяване на пътища, в 

ПИ № 012038, в с.Лесковец, 

общ.Оряхово, с възложител: 

"Агромет-2003" ООД, 

с.Лесковец, общ.Оряхово

х - х х - Решение № ВР-37-

ПР/2013г.от 23.08.2013г.

№ ВР-47 от 2013г. ИП: "Изграждане на кошара 

за отглеждане на кози", в 

ПИ № 020114, землище на 

с.Крапец, общ.Мездра, с 

възложител:Ангел Горанов 

Горанов, с.Крапец 

х - х х - Решение № ВР-34-

ПР/2013г.от 13.08.2013г.

№ ВР-48 от 2013г. ИП: "Изграждане на осем 

броя площадки за 

разпологане на каравани, 

навес-барбекю и плувен 

басейн с пързалка", ПИ № 

015031, 015036, 015037, 

местност "Колов рат", 

землище на с.Зверино, 

общ.Мездра, с възложител: 

"АЖМ-ГРУП" ЕООД, 

гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-44-

ПР/2013г.от 10.10.2013г.
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№ ВР-49 от 2013г. ИП: "Изработване на ПУП 

за "Водоем "Средна зона" до 

500м3" гр.Оряхово, заедно с 

ПУП-парцеларен план за 

връзки с мрежите на 

техническата 

инфраструктура", с 

възложител: Община 

Оряхово

х - х х - Решение № ВР-36-

ПР/2013г.от 23.08.2013г.

№ ВР-50 от 2013г. ИП: "Пристройка към цех за 

преработка на пилешко 

месо", УПИ VI-270, кв.7, 

Промишлена зона, гр.Враца, 

с възложител: "Дани-1" 

ООД, гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-51 от 2013г. ИП: "Създаване и 

отглеждане на трайно 

насаждение от череши и 

круши и изграждане на 

системи за капково 

напояване", землище на 

с.Девене, общ.Враца, с 

възложител:Иван Димитров 

Иванов, гр.Враца 

х - х - - -
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№ ВР-52 от 2013г. ИП: "Изграждане на магазин 

и складова база за търговия 

на едро и дребно за 

промишлени стоки и 

строителни материали", 

УПИ ХVII-841, кв.98 по 

плана на гр.Козлодуй, с 

възложител: Валентин 

Веселинов Миленков, 

гр.Козлодуй

х - - - - прекратена процедура-

Решение № ВР-46-

П/2013г.от 30.10.2013г.

№ ВР-53 от 2013г. ИП: "Изграждане на цех за 

преработка на стари 

автомобилни гуми и 

пластмаса", ул."Георги 

Димитров" № 3, с.Лесковец, 

общ.Оряхово, с 

възложител:ЕТ "Любомир 

Василев-Емива", гр.Оряхово

х - х х - Решение № ВР-49-

ПР/2013г.от 29.11.2013г.

№ ВР-54 от 2013г. ИП: "Вътрешно 

преустройство на жилище в 

зъболекарски кабинет", 

УПИ II, ПИ № 

12259.1018.328, кв.277/276/, 

ж.к."ЦГЧ", гр.Враца, с 

възложител: "Смайл" ООД, 

гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-43-

ПР/2013г.от 30.09.2013г.
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№ ВР-55 от 2013г. ИП: "Реконструкция и 

модернизация на Спортно-

развлекателен комплекс 

гр.Криводол", УПИ III-813, 

кв.167, ЕКАТТЕ: 39846, с 

възложител:Община 

Криводол

х - х х - Решение № ВР-40-

ПР/2013г.от 17.09.2013г.

№ ВР-56 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

кравеферма", ПИ № 000799, 

землище на с.Бутан, 

общ.Козлодуй, с 

възложител: Петко Илиев 

Крумов, с.Бутан, 

общ.Козлодуй

х - х х - Решение № ВР-41-

ПР/2013г.от 19.09.2013г.

№ ВР-57 от 2013г. 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, с 

възложител: "Бабе Кй 

Естейт" ООД, гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-39-

ПР/2013г.от 11.09.2013г.
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№ ВР-58 от 2013г. ИП: "Агроцентър за 

селскостопанска техника", 

ПИ № 12259.727.16, 

местност "Гладно поле", 

гр.Враца, с възложител: 

"Агроин" ЕООД, гр.Стара 

Загора

 х - х х - Решение № ВР-38-

ПР/2013г.от 10.09.2013г.

№ ВР-59 от 2013г. ИП: "Изграждане на TIR 

паркинг, мотел с 

обслужващи помощения, 

сервиз за гуми, колонка за 

зареждане на 

електромобили и 60 тонен 

кантар", ПИ № 007001, № 

007014 и № 007015, 

местност "Низамското", 

с.Паволче, общ.Враца, с 

възложител: Орфей 

Николаев Петков, гр.София

х - х х - Решение № ВР-47-

ПР/2013г.от 15.11.2013г.

№ ВР-60 от 2013г. ИП: "Изграждане на ферма 

за яребици с капацитет до 

500 бр. птици" ПИ №059016 

земл. с. Боденец, общ. 

Мездра, обл. Враца, с 

възложител: "Прима 

Дистрибюшънс" ЕООД, 

гр.София

х - х - - -
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№ ВР-61 от 2013г. ИП: "Рехабилитация и 

реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в 

с.Търнак и с.Габаре и 

реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в 

с.Попица и Галиче, 

общ.Бяла Слатина", с 

възложител: Община Бяла 

Слатина

х - - - - прекратена процедура 

Решение № ВР-41-

П/2013г.от 08.10.2013г.

№ ВР-62 от 2013г. ИП: "Риборазвъждане в 

съществуващ язовир 

"Крапец", находящ се в 

землището на с.Крапец, 

общ.Мездра, обл.Враца", с 

възложител: ЗП Десислава 

Иванова Генова, гр.Мездра

х - х х - Решение № ВР-48-

ПР/2013г.от 19.11.2013г.

№ ВР-63 от 2013г. ИП: "Вътрешно 

преустройство на магазин и 

заведение за бързи закуски в 

"Заведение за бързи 

закуски",  УПИ Х-1393, 

кв.67, гр.Мездра, с 

възложител: Йоланта 

Стефанова Стефанова, 

гр.София

х - - - - прекратена процедура 

Решение № ВР-37-

П/2013г.от 13.09.2013г.
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№ ВР-64 от 2013г. ИП: "Изграждане на газова 

инсталация на открито за 

подаване на природен газ 

към горивна уредба на 

зърносушилня", ПИ № 

415039, местност "Каиша", 

землище на гр.Оряхово, 

общ.Оряхово, с възложител:  

"Олива" АД, гр.Кнежа

х - - - - прекратена процедура 

Решение № ВР-47-

П/2013г.от 04.11.2013г.

№ ВР-65 от 2013г. ИП: "Рибарник", ПИ № 

000151 и № 000159, 

землище на с.Софрониево, 

общ.Мизия, с възложител: 

"Сила и Чест АВ" ООД, 

гр.Козлодуй

х - - - - прекратена процедура 

Решение № ВР-40-

П/2013г.от 04.10.2013г.

№ ВР-66 от 2013г. ИП: "Риборазвъждане", ПИ 

№ 000151 и № 000159, 

землище на с.Софрониево, 

общ.Мизия, с възложител: 

"Сила и Чест АВ" ООД, 

гр.Козлодуй

х - х х - -
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№ ВР-67 от 2013г. ИП: "Вътрешно 

преустройство, пристройка 

и надстройка на незавършен 

строеж за дентален център и 

офиси", кв.17, УПИ II-363, 

гр.Мездра, с възложител: 

"АПИПДМ-ГП Глобалдент" 

ООД, гр.Мездра

х - х х - Решение № ВР-50-

ПР/2013г.от 06.12.2013г.

№ ВР-68 от 2013г. ИП: "Интензивно 

риборазвъждане в 

съществуващ язовир, имот 

№ 000636, находящ се в 

землището на гр.Криводол, 

общ.Криводол, обл.Враца", 

с възложител: ЕТ "Илиан 

Димитров-Ико", 

гр.Криводол

х - х - - прекратена процедура 

Решение № ВР-54-

П/2013г.от 26.11.2013г.
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№ ВР-69 от 2013г. ИП: "Обособяване на 

площадка за събиране, 

временно съхранение и 

разкомплектоване на 

излезли от употреба 

моторни превозни средства 

/ИУМПС/", в гр.Мездра, 

ул."Брусенско шосе" № 1, 

Завод за телефонни 

елементи, с възложител: 

"Мирела 04" ЕООД, 

гр.Ботевград

х - х х - -

№ ВР-70 от 2013г. ИП: "Склад-цветя със 

зъболекарски кабинет", 

УПИ VI, кв.97, гр.Враца, 

УПИ V-1592, кв.304, 

гр.Враца, с възложител: 

Николай Стефанов Николов, 

гр.Враца

х - х х - Решение № ВР-51-

ПР/2013г.от 30.12.2013г.
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№ ВР-71 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

площадка за 

разкомплектоване на 

излезли от употреба 

моторни превозни средства 

/ИУМПС/", ПИ II, кв.3б, 

гр.Бяла Слатина, с 

възложител: ЕТ "Калин-

Орела-Калин Методиев", 

гр.Бяла Слатина

х - х х - -

№ ВР-72 от 2013г. ИП: "Изграждане на магазин 

за авточасти, помещение за 

автосервизни услуги и 

паркинг", в ПИ № 

12259.727.25 и № 

12259.727.26, м."Гладно 

поле", землище на гр.Враца, 

с възложител: Мартин 

Иванов Василев и 

Детелинка Борисова 

Стойкова, гр.Враца

х - - - - прекратена процедура 

Решение № ВР-56-

П/2013г.от 13.12.2013г.
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№ ВР-73 от 2013г. ИП: "Кошара за овце, обор 

за животни с приспособено 

към него помощение за 

живеене и склад за 

селскостопанска 

продукция", в поземлен 

имот № 000085, землището 

на гр.Криводол, 

общ.Криводол, с 

възложител: Ангел 

Йорданов Цолов, 

гр.Криводол

х - х х - -

№ ВР-74 от 2013г. ИП: "Разширяване на 

гробищен парк в гр.Бяла 

Слатина", с възложител:  

Община Бяла Слатина

х - - - - -
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№ ВР-75 от 2013г. ИП: "Разкриване на 

площадка за 

разкомплектоване на 

възли/части от автомобили 

внос от Австрия и 

Германия, сортиране, 

съхранение и продажба на 

авточасти втора употреба, 

както и продажба на 

автомобили втора употреба 

от внос", ПИ № 007007, 

м."Низамското", землище на 

с.Паволче, общ.Враца, с 

възложител: "Автоморга 

КАВП" ООД, гр.Враца

х - - - - -

№ ВР-76 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

метален мост и подпорна 

стена върху приток на 

р.Лева, в с.Згориград, 

общ.Враца", с възложител: 

Община Враца

х - - - - -
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№ ВР-77 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

специализиран пристанищен 

обект, център за първа 

продажба на продукти от 

риболов и стоково тържище 

за търговия с риба в 

гр.Оряхово", с възложител: 

Община Оряхово

х - - - - -

№ ВР-78 от 2013г. ИП: „Вътрешно 

преустройство на търговски 

обекти - магазини за 

промишлени стоки в „Кафе-

аперитив” и Амбулатория за 

групова практика за 

първична помощ по 

дентална медицина”, в УПИ 

I-83, кв.41, ЦГЧ, гр.Враца, с 

възложител: „Ситистрой-

2000” ООД, гр.Враца

х - х - - -
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№ ВР-79 от 2013г. ИП: "Използване на 

неработеща кариера за депо 

за инертни отпадъци и 

земни маси", в ПИ № 

036023 и ПИ № 036024, в 

землището на с.Косталево, 

общ.Враца, с възложител: 

Община Враца

х - - - - -

№ ВР-80 от 2013г. ИП: "Създаване на 

гробищен парк в гр.Оряхово 

на терен в съседство със 

съществуващото 

християнско гробище", ПИ 

№ 501.1518, 501.1519, 

501.1522 и 501.1523 на 

гр.Оряхово, с възложител: 

Община Оряхово

х - - - - -

№ ВР-81 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

рециркулационна система за 

производство и отглеждане 

на аквакултури" ПИ № 

27317.706.4, с.Елисейна, 

общ.Мездра, с възложител: 

"Спект" ООД, гр.София

х - - - - -
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№ ВР-82 от 2013г. ИП: "Изграждане на 

ветроенергиен парк в 

землището на с.Каменно 

поле, общ.Роман", с 

възложител:"Грийн Инвест 

3000 БГ1", гр.София

х - - - - -

Общ брой X 82 2 61 45 0 X

Забележки: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7. Информацията в колони 3, 4, 5, 6 и 7 се отбелязва с “х”

274



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Решение № ВР-

1-1/2013г. 

ИП 

„Продължаван

е на 

експлоатацият

а на находище 

за варовици 

„Кунино”, по 

Алтернатива 

2 , землище с. 

Кунино, 

община 

Роман, област 

Враца”

- х - х - - да - - -

Общ брой 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 X

Забележки: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Информацията в колони 4, 5 се отбелязва с брой, а в 6, 7, 8, 10, 11 се отбелязва с “х”. В колона 9  се  

                     попълва „да” или „не”

Прекратява 

процедурата

Наименовани

е на 

инвестицион

ното 

предложение

Общ брой  

проведени 

консултации 

със 

заинтересувани 

лица

Оценка на качеството Вид на решението

Издадено в 

нормативн

ия срок

№ на 

решението

Обжалване на 

решението

Справка 6.2.Издадени  решения по ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Забележка 

(подлежи на КР, 

основание за 

прекратяване, 

друго)

Положител

на

Отрицател

на

Одобрява 

осъществя-

ването на 

инвести-

ционното 

предложение

Не одобрява 

осъщест-

вяването на 

инвестици-

онното 

предложение

Обжалвано Отменено
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брой лева
Влезли в 

сила

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Решение по 

ОВОС № 16-

9/2008г. изд. 

от МОСВ

ИП: Ремонт и 

преустройство на 

съществуващ почивен 

дом “Леденика” и 

построяване на 

планински вилни 

къщи”, с 

местоположение: имот 

№ 005076 ЕКАТТЕ 

30606, местност 

Църквище, землище на 

с. Згориград, общ. 

Враца, обл.Враца, 

Възложител: “Томеком” 

ЕООД, гр. София, с 

адрес: гр.София, ул. 

“Опълченска” № 112 А, 

ет

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -

Основание за 

контрол

Извършени проверки Предприети мерки

По 

документи

Справка 6.3. Контрол върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС

Чрез 

посещение 

на място

Предписания 

(брой)

Неизпълнени 

предписания 

(брой)

Съставени 

актове (брой)

Наказателни постановления
№ на 

решението

Наименование на 

обекта
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Решение № 

14-7/2006г., 

издадено от  

МОСВ 

ИП: Хранилище за сухо 

съхраняване на 

отработеното ядрено 

гориво в АЕЦ 

“Козлодуй” ЕАД” с 

местоположение: 

площадката на АЕЦ 

“Козлодуй” , с 

възложител: АЕЦ 

“Козлодуй, гр.Козлодуй 

Решение по 

ОВОС 

1 1 - - - - - -

Решение № 1-

1/2005г. 

издадено от  

МОСВ 

ИП: Енергийно 

оползотворяване на 

водите на р.Искър чрез 

построяване на 9 МВЕЦ 

в руслото на реката на 

територията на община 

Своге и община 

Мездра, с възложител: 

“ВЕЦ Своге” АД, 

гр.София 

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -

Решение по 

№ 16-

7/2011г., 

издадено от 

МОСВ 

ИП: “Модернизация на 

първокласен Път І-

1(Е79) участък 

„МЕЗДРА-

БОТЕВГРАД” от 

км161+367 до км 

194+122 по розов 

вариант, възложител: 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА  

ИНФРАСТРУКТУРА”, 

гр. София

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -
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Решение № 

ВР 1-1/ 

2011г. от 

24.01.2011г., 

изд. от 

РИОСВ 

Враца

ИП:“Реконструкция и 

модернизация на 6 

/шест/ броя птицевъдни 

халета на ферма 

Козлодуй” в пи № 

37798.511.7 в местност 

“Мерите”, в землището 

на гр.Козлодуй, 

общ.Козлодуй, 

обл.Враца, с 

възложител: Яйца и 

птици” АД, гр.Мизия 

Решение по 

ОВОС 

1 1 - - - - - -

Решение по 

ОВОС № 21-

9/2011г. на 

МОСВ

ИП «Изграждане на 

Национално хранилище 

за погребване на 

краткоживеещи ниско и 

средноактивни 

радиоактивни отпадъци 

/НХРАО/», в землище 

с.Хърлец, 

общ.Козлодуй, на 

площадка «Радиана», с 

възложител: «Държавно 

предприятие 

«Радиоактивни 

отпадъци» гр.София

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -
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Решение по 

ОВОС № 19-

8/2011г. на 

МОСВ

ИП «Добив на скално 

облицовъчни материали 

от находище 

«Врачански варовик», в 

землищата на с.Кунино, 

общ.Роман, обл.Враца и 

с.Реселец, общ.Червен 

бряг, обл.Плевен, по 

Алтернатива ІІ- 

редуциране на 

концесионната площ 

със 104,816 дка 

/намаляване на 

концесионната площ до 

299,434 дка/, с 

възложител: «Садас» 

ООД, гр.София

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -

Решение по 

ОВОС № 7-

4/2010г. на 

МОСВ

ИП “Разработване на 

кариера за добив на 

сколнооблицовъчни 

материали-варовици от 

находище “Дионисо”- 

участък втори”, в 

землището на 

с.Върбешница, 

общ.Мездра, обл.Враца, 

с възложител: 

“Дионисомарбле” 

ЕООД, гр.София

Решение по 

ОВОС 

1 1 - - - - - -
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Решение по 

ОВОС № 1-

1/2012г. на 

МОСВ

ИП «Модернизация на 

железопътната линия 

Видин-София» касаещо 

конкретно територията 

контролирана от 

РИОСВ- Враца- общини 

Враца, Мездра, 

Криводол и Роман, с 

възложител: ДП 

«Национална компания 

железопътна 

инфраструктура» и 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -

Решение по 

ОВОС № 10-

4/2012г. на 

МОСВ

ИП «Разработка и 

усвояване на 

газокондензатно 

находище «Койнаре», в 

блок «А-Ловеч», 

включващо четири 

участъка: «Борован», 

«Враняк», «Девенци» и 

«Садовец», касаещо 

конкретно територията 

контролирана от 

РИОСВ-Враца- общини 

Бяла Слатина и 

Борован, с възложител: 

«Дайрект Петролеум 

България» ЕООД

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -
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Решение по 

ОВОС № ВР-

2-2/2009г. на 

РИОСВ-

Враца

ИП “Изграждане на 

ветроенергиен парк 

чрез монтиране на 55бр. 

вятърни генератори- на 

площадка “Б”, в 

землищата на 

гр.Оряхово и 

с.Селановци, 

общ.Оряхово, 

обл.Враца, с 

възложител: “Калин Еко 

Строй” ЕООД, 

гр.Плевен

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -

Решение по 

ОВОС № ВР-

2-2/2011г. на 

РИОСВ-

Враца

“Изграждане на 

ветроенергиен парк 

“Веслец”- 55 бр. 

вятърни генератори с 

обща мощност 150 МW 

и 2 бр.подстанции”, в 

землищата на с.Камено 

поле, общ.Роман и 

с.Горна Бешовица и 

с.Цаконица, 

общ.Мездра, обл.Враца, 

с възложител: “ВАЕИ 

Енерджи” ЕООД, 

гр.Сливен

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -

Решение по 

ОВОС № ВР-

1-1/2009г. на 

РИОСВ- 

Враца

ИП „Изграждане на 

МВЕЦ „Караш”-руслов 

тип на р.Малък Искър”, 

с възложител: „Биолика 

Енерджи” ЕООД, 

гр.София

Решение по 

ОВОС 

1 - - - - - - -
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Решение № 

ВР-28-

ПР/2010 на 

РИОСВ 

Враца

ИП: "Концесия за добив 

на скално облицовъчни 

материали-блокове от 

варовик в н-ще "Голия 

връх", с 

местоположение: земл. 

с. Върбешница и Горна 

Кремена, общ. Мездра, 

обл. Враца, 

възложител:"Алекс-Ко-

АГК"ЕООД, гр. София

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -

Решение № 

ВР-22-

ПР/2011г. на 

РИОСВ 

Враца

ИП: “Изграждане на 

предприятие за 

консервиране на 

първично преработена 

риба на територията на 

с.Хайредин”, с 

местоположение: УПИ 

І, кв.36, с.Хайредин, 

общ.Хайредин, 

обл.Враца,възложител: 

"ИНТЕРФИШ -

ХАЙРЕДИН"ООД, 

гр.Враца

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -

Решение № 

ВР-28- 

ПР/2011г. на 

РИОСВ 

Враца

ИП: “Нов 

експлоатационен 

сондаж Е-72 и шлейф”, 

с местоположение:  в 

земл. с. Чирен, общ. 

Враца, възложител: 

"Булгартрансгаз" ЕАД, 

гр. София

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -
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Решение № 

ВР-29-

ПР/2011г. на 

РИОСВ 

Враца

ИП: “Преносни 

газопроводи високо 

налягане с АГРС от 

ПГХ Чирен до гр. 

Козлодуй и гр. 

Оряхово”, с 

местоположение: обл. 

Враца,възложител: 

"Булгартрансгаз" ЕАД, 

гр. София 

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -

Решение № 

ВР-17-

ПР/2012г. на 

РИОСВ-

Враца

ИП: "Изграждане на 

предприятие за 

преработка и 

консервиране на 

зеленчуци, чрез 

преустройство на 

съществуваща сграда и 

пристройка в имот № 

964023, мест. 

"Дърварски път", земл. 

с.Селановци, 

възложител:"Завод за 

детски храни" ООД, 

с.Селановци, 

общ.Оряхово

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -

Решение № 

ВР-25-

ПР/2012г.на 

РИОСВ-

Враца

ИП: "Разработване на 

находище за 

скалнооблицовъчни 

материали в площ 

Требежа, мест. 

"Требежа", земл. 

с.Горна Кремена, 

общ.Мездра, 

възложител: "Булстоун" 

ЕООД, гр.Враца

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -
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Решение № 

ВР-03-

ПР/2008г.на 

РИОСВ-

Враца

ИП: "Изграждане на 

ФВЕЦ с мощност до 3 

мегавата, ПИ № 304070, 

304071,мест. Вельова 

кошара, земл. Бяла 

Слатина, 

възложител:Черньо 

Ганчев Ганчев, София

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -

Решение № 

ВР-62-

ПР/2008г. на 

РИОСВ-

Враца

ИП: „Изграждане на 

ФВЕЦ с мощност 5 

мегавата”, 

земл.Баурене, 

общ.Криводол, 

възложител:„Нес 

Консултинг 09”, 

гр.София

Решение 

преценка 

ОВОС

1 - - - - - - -

Общ брой 21 X 21 3 0 0 0 0 0 0

Забележка: Посочва се общ брой по колони 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11
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Забележка (подлежи на 

КР, основание за 

прекратяване, друго)

Да се 

извършва 

ОВОС

Да не се 

извършва 

ОВОС

Прекратява 

процедурата
Обжалвано Отменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Решение 

№ ВР-1-

ПР/2013г. 

от 02.01.2013г.

ИП: “Събиране, съхранение и 

транспортиране на отпадъци от черни и 

цветни метали (ОЧЦМ), стъкло, хартия и 

пластмаса, събиране, и съхранение на 

излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО) и оловни 

акумулатори и батерии” с възложител: 

ЕТ“Христо Христов-Цвети 2008”, с. 

Борован, общ. Борован, обл. Враца 

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-2-

ПР/2013г. 

от 01.02.2013г. 

ИП: Използване на съществуващ кладенец 

за водопоене на животни в бивш 

Стопански двор, имоти № 263019, № 

263014, с.Власатица, общ.Враца, 

обл.Враца", с възложител ЗП Ивайло 

Бориславов Кирилов, гр. Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-3-

ПР/2013г. 

от 01.02.2013г. 

ИП: “Изграждане на спортно-

развлекателен комплекс „Агов дол” в ПИ 

№000213, м. „Челебийска кория”, с. 

Власатица, об. Враца, обл. Враца”, с 

възложител: „Сан Марко”, ЕООД гр. 

Криводол, общ. Криводол,  обл. Враца  

- х - да - - -

Справка 6.4. Издадени решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

№ на 

решението

Наименование на инвестиционното 

предложение

Взето решение
Издадено в 

нормативния 

срок

Обжалване на решението
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Решение 

№ ВР-4-

ПР/2013г. 

от 18.02.2013г. 

ИП "Разкриване на площадка за 

изкупуване, временно съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС", с 

възложител: „Специал Ауто” ООД, гр. Бяла 

Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-5-

ПР/2013г. 

от 01.03.2013г. 

ИП: "Предварително третиране и 

съхраняване /код R12 и R13 съгласно 

приложение 2 на § 1, т.13 от ДР на ЗУО/ на 

излезли от употреба МПС и излязло от 

употреба електрическо и електронно 

оборудване /ИУЕЕО/ на съществуваща 

площадка", с възложител: „Феникс 

Комерсметал”, гр. София

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-6-

ПР/2013г. 

от 01.03.2013г. 

ИП: "Изграждане на площадка за 

изкупуване и временно съхранение на 

отпадъци от черни и цветни метали, 

събиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС, събиране и 

временно съхраняване на негодни за 

употреба акумулатори, събиране и 

временно съхраняване на излязло от 

употреба електрическо и електронно 

оборудване", с възложител: "Деница 02" 

ЕООД

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-07-

ПР/2013г. 

от 01.03.2013г. 

ИП: „Разширяване на дейността чрез 

изграждае на формовъчен и топлинен 

участък за чугун и стомана", с възложител: 

"Вега 03" ООД, гр.Враца

- х - да - - Подлежи на КР

Решение 

№ ВР-8-

ПР/2013г. 

от 01.03.2013г. 

ИП: "Добив и първична преработка на 

скалнообличовъчни материали - варовици 

от находище "Кремона", участък "Кален" и 

участък "Кален-изток", с възложител:  

"Илинденски мрамор" ООД, гр.София

- х - да - - -
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Решение 

№ ВР-9-

ПР/2013г. 

от 08.03.2013г.

ИП: "Залесяване на неземеделски земи", с 

възложител: Община Роман

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-10-

ПР/2013г. 

от 08.03.2013г. 

ИП: "Допълване на съществуваща дейност 

по третиране на отпадъци от черни и 

цветни метали с дейности по: събиране, 

временно съхраняване, транспортиране и 

разкомплектоване на излезли от употреба 

моторни превозни средства, събиране, 

временно съхраняване и транспортиране на 

негодни за употреба батерии и 

акумулатори и събиране, временно 

съхраняване, транспортиране и 

предварително третиране на излязло от 

употреба електрическо и електронно 

оборудване", с възложител: "Ранг 2000" 

ЕООД, гр.София

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-11-

ПР/2013г. 

от 08.03.2013г. 

ИП: "Изграждане на инсталация за 

комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия от 

биомаса с електрическа мощност 0,4 МВ и 

топлинна мощност 0,63 МВ и складиране и 

преработка на биомаса", с възложител: 

"Оряново Енерджи" ЕАД, гр.Оряхово

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-12-

ПР/2013г. 

от 14.03.2013г. 

ИП: "Дейности с отпадъци от черни и 

цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, 

пластмаса, хартия, стъкло и метални 

опаковки на съществуваща площадка, 

находяща се на ул."Хаджи Димитър" № 62, 

гр.Козлодуй, обл.Враца", с възложител: 

Унитрейд-2011" ООД, гр. София

- х - да - - -
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Решение 

№ ВР-13-

ПР/2013г. 

от 18.03.2013г. 

ИП: "Развъждане на риба в язовир "Под 

кръста", с възложител: "Мираж 2007" 

ЕООД, с. Тишевица, общ. Враца, обл. 

Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-14-

ПР/2013г. 

от 19.03.2013г. 

ИП: "Обособяване на пункт за 

разкомплектоване на излезли от упореба 

моторни превозни средства", с възложител: 

"Евростил 98" ЕООД, с. Гложене, общ. 

Козлодуй, обл. Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-15-

ПР/2013г. 

от 26.03.2013г. 

ИП: "Изграждане на птицеферма за 

отглеждане на кокошки носачки", с 

възложител: Методи Николов Иванов, гр. 

Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-16-

ПР/2013г. 

от 10.04.2013г. 

ИП: "Водоснабдяване с подземни води на 

автомивка в ПИ № 37798.506.366 по 

кадастралната карта на гр.Козлодуй, 

общ.Козлодуй, обл.Враца", с възложител: 

"Санмен-М" ООД

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-17-

ПР/2013г. 

от 24.04.2013г. 

ИП: "Развъждане на риба в язовир 

с.Буковец, ПИ № 000206", местност "Голия 

връх", землище на с.Буковец, общ.Бяла 

Слатина, с възложител: ЕТ "Йото 

Николаев", с. Буковец, общ. Бяла Слатина, 

обл. Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-18-

ПР/2013г. 

от 26.04.2013г. 

ИП: "Водовземане от повърхностен 

водоизточник р.Искър за напояване на 

земеделски култури", с възложител: 

"Тошел Агро" ООД, гр. София

- х - да - - -
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Решение 

№ ВР-19-

ПР/2013г. 

от 30.04.2013г. 

ИП: "Промяна в параметрите на ИП 

"Изграждане на МВЕЦ "Михайлово" на 

р.Огоста-руслов тип, кота горно водно 

ниво /ГВН/-55,00м, кота долно водно ниво 

/ДВН/-50,50м, с мощност 720 kW" с 

възложител: "МВЕЦ Михайлово" ЕООД, 

гр. София

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-20-

ПР/2013г. 

от 13.05.2013г. 

ИП: "Развъждане на риба в язовир 

"Лесконож", землище с.Голямо Пещене, 

общ.Враца и землище с.Вировско, 

общ.Враца", с възложител: "ТДТ-90" 

ЕООД, гр. Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-21-

ПР/2013г. 

от 13.05.2013г. 

ИП: "Извършване на интензивна 

рибовъдна дейност в съществуващ язовир 

"Девене", находящ се в имот № 000297, 

местност "Край село",земл. на с.Девене, 

общ.Враца, обл.Враца", с възложител: ЕТ 

"Марти-Бисер Исаев, гр. Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-22-

ПР/2013г. 

от 13.03.2013г. 

ИП: "Извършване на интензивна 

рибовъдна дейност в съществуващ язовир 

"Чирен", находящ се в имот № 001156, 

местност "Белешко ливаде",земл. на 

с.Чирен, общ.Враца, обл.Враца", с 

възложител: ЕТ "Марти-Бисер Исаев, гр. 

Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-23-

ПР/2013г. 

от 15.15.2013г.

ИП: "Допълнително водоснабдяване на 

селата Паволче и Челопек, общ.Враца, 

обл.Враца от местност "Бучил"-"Каптиран 

извор" в поземлен имот № 152002 и № 

000156 в землището  на с.Паволче, чрез 

нови водовземни съоръжения" , с 

възложител: Община Враца

- х - да - - -
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Решение 

№ ВР-24-

ПР/2013г. 

от 06.06.2013г. 

ИП: "Смяна предназначение на кланица и 

месопреработвателен цех във ферма за 

отглеждане на яребици и фазани", с 

възложител: "Грауз-БГ" ЕООД

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-25-

ПР/2013г. 

от 14.06.2013г. 

ИП: “Изграждане на лекарски кабинет на 

един етаж” с възложител: 

ЗлатинаГеоргиева, гр. Мездра

- х - да - -

Решение 

№ ВР-26-

ПР/2013г. 

от 26.06.2013г. 

ИП: “Изграждане на площадка за 

разкомплектоване на моторни превозни 

средства /МПС/, събиране и съхраняване 

на отпадъчни масла”, кв.№ 25, УПИ II, 

пл.№ 156 по плана на с.Брусен, 

общ.Мездра, с възложител: ЕТ “Петко 

Карашлийски-79” , с.Брусен, общ.Мездра

- х - да - -- -

Решение 

№ ВР-27-

ПР/2013г.

от 01.07.2013г.

ИП: „Изграждане на тръбен кладенец за 

оросяване на тревни площи”, с възложител: 

„Екофрут” ООД, гр.Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-28-

ПР/2013г.

от 05.07.2013г.

ИП: „Създаване на черешови насаждения с 

прилежащи сгради и съоръжения”, с 

възложител: „Мисони ЕМ” ЕООД, 

с.Оселна, общ.Мездра

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-29-

ПР/2013г.

от 09.07.2013г.

ИП: „Изграждане на три броя гаражни 

халета, открита автомивка и паркинг”, с 

възложител: „Боди-М-Травъл” ООД, 

гр.Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-30-

ПР/2013г.

от 29.07.2013г.

ИП: „Изграждане на 1 бр. сондажен 

кладенец с дълбочина до 70 м”, с 

възложител: „Беана-Враца” ООД, гр.Враца

- х - да - - -
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Решение 

№ ВР-31-

ПР/2013г.

от 31.07.2013г.

ИП: „Изграждане на комбинирана 

обществена сграда”, с възложител: Община 

Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-32-

ПР/2013г.

от 31.07.2013г.

ИП: „Разкриване на площадка за 

изкупуване, съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от употреба 

моторни превозни средства /ИУМПС/”, с 

възложител: „Мени Груп” ЕООД, гр.Враца 

- х - да - -

Решение 

№ ВР-33-

ПР/2013г.

от 12.08.2013г.

ИП: „Полуинтензивно отглеждане на 

аквакултури и спортен риболов във водите 

на язовир „Дъбника”, в землището на 

гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца”, с 

възложител: „Дъбника” ООД, гр.София 

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-34-

ПР/2013г.

от 13.08.2013г.

ИП: „Изграждане на кошара за отглеждане 

на кози”, с възложител: Ангел Горанов 

Горанов, с.Крапец, общ.Мездра

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-35-

ПР/2013г.

от 14.08.2013г.

ИП: „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща кравеферма за 240 

лактиращи крави и сграда за угояване на 

телета”, с възложител: „Тошел 92” ЕООД, 

гр-София

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-36-

ПР/2013г.

от 23.08.2013г.

ИП: „Изграждане на водоем „Средна зона” 

до 500 м³ и връзки с мрежите на 

техническата инфраструктура”,

 с възложител: Община Оряхово

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-37-

ПР/2013г.

от 23.08.2013г.

ИП: „Изграждане на сондажен кладенец”,

с възложител: „Агромет-2003” ООД, 

гр.Оряхово

- х - да - -

291



Решение 

№ ВР-38-

ПР/2013г.

от 10.09.2013г.

ИП: „Агроцентър за селскостопанска 

техника”, с възложител: „Агроин” ООД, 

гр.Стара Загора

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-39-

ПР/2013г.

от 11.09.2013г.

ИП: „Център за красота и здраве”, с 

възложител: „Бабе Кй Естейт” ООД, 

гр.Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-40-

ПР/2013г.

от 17.09.2013г.

ИП: „Реконструкция и модернизация на 

Спортно-разлекателен комплекс 

гр.Криводол”, с възложител: Община 

Криводол

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-41-

ПР/2013г.

от 19.09.2013г.

ИП: „Изграждане на кравеферма”, с 

възложител: Петко Илиев Крумов, с.Бутан

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-42-

ПР/2013г.

от 26.09.2013г.

ИП: „Организиране на площадка за 

извършване на дейности по предварително 

третиране на излезли от употреба моторни 

превозни средства /ИУМПС/, събиране, 

временно съхраняване на излязло от 

употреба електрическо и електронно 

оборудване  /ИУЕЕО/, излезли от употреба 

гуми /ИУГ/, отработени масла /ОМ/, 

негодни за употреба батерии и 

акумулатори /НУБА/, отпадъци от черни и 

цветни метали /ОЧЦМ/, пластмаси, стъкло, 

хартия и опаковки”, с възложител: „Феникс 

Грийн” ЕООД, гр.София

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-43-

ПР/2013г.

от 30.09.2013г.

ИП: „Вътрешно преустройство на жилище 

в зъболекарски кабинет”, с възложител: 

„Смайл” ООД, гр.Враца

- х - да - - -
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Решение 

№ ВР-44-

ПР/2013г.

от 10.10.2013г.

ИП: „Изграждане на навес-барбекю, 8 

/осем/ броя площадки за разполагане на 

каравани и плувен басейн с пързалка”, с 

възложител: „АЖМ-ГРУП” ЕООД, 

гр.Враца

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-45-

ПР/2013г.

от 21.10.2013г.

ИП: „Идейни проекти на пречиствателна 

станция за отпадъчни води и на 

водопроводната и канализационна мрежа 

на с.Бутан, община Козлодуй”, които са 

между 2000 и 10000 еквиваленти жители. 

Подобект: „Инвестиционен проект за 

водоснабдяване, канализация и 

пречистване на отпадъчните води на 

с.Бутан, община Козлодуй”, с възложител: 

Община Козлодуй

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-46-

ПР/2013г.

от 21.10.2013г.

ИП: „Идейни проекти на пречиствателна 

станция за отпадъчни води и на 

водопроводната и канализационна мрежа 

на с.Хърлец, община Козлодуй”, които са 

между 2000 и 10000 еквиваленти жители. 

Обект: „Инвестиционен проект за 

водоснабдяване, канализация и 

пречистване на отпадъчните води на 

с.Хърлец, община Козлодуй” и „Идейни 

проекти на пречиствателна станция за 

отпадъчни води и на водопроводната и 

канализационна мрежа на с.Гложене, 

община Козлодуй”, които са между 2000 и 

10000 еквиваленти жители. Обект: 

„Инвестиционен проект за водоснабдяване, 

канализация и пречистване на отпадъчните 

води на с.Гложене, община Козлодуй”, с 

възложител: Община Козлодуй

- х - да - - -
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Решение № ВР-

47-ПР/2013г.от 

15.11.2013г.

ИП: "Изграждане на TIR паркинг, мотел с 

обслужващи помещения, сервиз за гуми, 

колонка за зареждане на електромобили и 

60 тонен кантар", с възложител: Орфей 

Николаев Петков, гр.София

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-48-

ПР/2013г.

от 19.11.2013г.

ИП: „Риборазвъждане в съществуващ 

язовир „Крапец”, находящ се в землището 

на с.Крапец, общ.Мездра, обл.Враца”, с 

възложител: ЗП Десислава Иванова Генова, 

гр.Мездра

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-49-

ПР/2013г.

от 29.11.2013г.

ИП: „Изграждане на цех за преработка на 

стари автомобилни гуми и пластмаса”, с 

възложител: ЕТ „Любомир Василив – 

Емива”, с.Лесковец, общ.Оряхово

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-50-

ПР/2013г.

от 06.12.2013г.

ИП: „Вътрешно преустройство, 

пристройка и надстройка на незавършен 

строеж за дентален център и офиси”, с 

възложител: „AПИПДМ-ГП Глобалдент” 

ООД, гр.Мездра

- х - да - - -

Решение 

№ ВР-51-

ПР/2013г.

от 30.12.2013г.

ИП: „Изграждане на склад за цветя и 

зъболекарски кабинет”, с възложител: 

Николай Стафанов Николов, гр.Враца 

- х - да - - -

Решение № ВР-

1-П/2013г.от 

15.02.2013г.

"Обособяване на площадка за временно 

съхранение на производствени и опасни 

отпадъци и инсталация за рециклиране на 

пластмасови отпадъци замърсени с опасни 

вещества", с възложител: "Андонов" ООД, 

гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.2 

от АПК, чл.5, ал.5 от 

Наредбата за ОВОС
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Решение № ВР-

2-П/2013г.от 

27.02.2013г.

"Разделяне на УПИ № 011019 с цел 

изграждане на ваканционно селище от 

затворен тип с 18 бр.еднофамилни къщи за 

сезонно ползване", с възложител: 

"Лейксайт Меншън" ЕООД, гр.Мездра

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № ВР-

3-П/2013г.от 

27.03.2013г.

"Изграждане на площадка за 

разкомплектоване на МПС, събиране и 

съхраняване на отпадни масла и отпадъчни 

материали", в с.Брусен, общ.Мездра, 

възложител: ЕТ "Петко Карашлийски-79", 

с.Брусен,общ.Мездра

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.1 и 

3 от Наребдата за ОВОС, 

чл.38, ал.1 от 

ЗУО,недопустимо

Решение № ВР-

4-П/2013г.от 

10.04.2013г.

„Рибовъдство”, с възложител: Йото 

Николаев Димитров, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № ВР-

5-П/2013г.от 

11.04.2013г.

"Изменение на част от допуснатите с 

Разрешително за водовземане по реда на 

Закона за водите параметрите на 

инвестиционното предложение", с 

възложител: "МВЕЦ Гложене" ЕООД, 

гр.София

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № ВР-

6-П/2013г.от 

19.04.2013г.

"Обособяване на площадка за временно 

съхранение на производствени и опасни 

отпадъци и инсталация за рециклиране на 

пластмасови отпадъци замърсени с опасни 

вещества", имот № 00541, землище на 

гр.Мизия, с възложител: "Андонов" ООД, 

гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.2 

от АПК, чл.5, ал.5 от 

Наредбата за ОВОС

Решение № ВР-

7-П/2013г.от 

23.04.2013г.

"Водовземане от повърхностен 

водоизточник р.Искър за напояване на 

земеделски култури", масив 121, землище 

на с.Старо село, общ.Мездра, с 

възложител: "Тошел Агро" ООД, гр.София

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.2 

от Наредбата за ОВОС, 

чл. 56, ал.2 от АПК, 

недопустимо
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Решение № ВР-

8-П/2013г.от 

29.04.2013г

Изграждане на канализация и 

рехабилитация на съществуващ 

водопровод в частта на общински път 

Ракево - Баурене, в границите на 

населеното място в с. Ракево, преминаващи 

по ул. "Г. Димитров" и ул. "Цар Симеон І" 

и изграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води /ПСОВ/ на с. Ракево, 

разположена в УПИ-І, кв. 52 по 

Застроителния и регулационен план на с. 

Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, с 

възложител: Община Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наребдата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № ВР-

9-П/2013г.от 

29.04.2013г.

"Изграждане на автоцентър, паркинг и 

мотел" в имот № 12259.402.19   гр.Враца, с 

възложител: Иво Симеонов Каменов, 

с.Крушовица, общ.Мизия

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № ВР-

10-П/2013г.от 

10.05.2013г.

"Изграждане на обходен път на с. Бели 

Извор", землище на с.Бели извор, 

общ.Враца, с възложител: "Холсим 

България"АД, с.Бели извор, общ.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № ВР-

11-П/2013г.от 

10.05.2013г.

"Модернизиране на кравеферма чрез 

закупуване на техника за оползотворяване 

на оборски тор", с.Алтимир, общ.Бяла 

Слатина, с възложител: ЗП Красимира 

Велчева Павлова

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № ВР-

12-П/2013г.от 

10.05.2013г.

"Промяна предназначението на имот № 

126010, м."Манастира", с.Манастирище, за 

изграждане на птицеферма за 3000 пилета", 

с.Манастирище, общ.Хайредин, с 

възложител: Младен Димитров Младенов, 

с.Манастирище

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС
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Решение № ВР-

13-П/2013г.от 

10.05.2013г.

"Отглеждане на 47 бр. крави, съхранение и 

сепариране на оборски тор от кравеферма, 

в поземлен имот № 000194, местност 

"Рога", землище на с.Софрониево, 

общ.Мизия", с възложител: Павко Иванов 

Маринов,с. Софрониево, общ.Мизия

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № ВР-

14-П/2013г.от 

10.05.2013г.

"Модернизиране на кравеферма", местност 

"Долните лъки", гр.Криводол, с 

възложител: ЗП Ирена Георгиева 

Костадинова, гр.Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № ВР-

15-П/2013г.от 

28.05.2013г.

"Комплекс за социални услуги, вклюващ: 

защитено жилище - за лица с психични 

увреждания, защитено жилище - за лица с 

умствена изостаналост и дневен център за 

възрастни", находящ се в кв.80, УПИ 

ХХIХ, пл.№ 679, в с. Гложене, 

общ.Козлодуй, с възложител:  Община 

Козлодуй

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № ВР-

16-П/2013г.от 

28.05.2013г.

"Изграждане на административни /офис/ 

сгради, гаражи и паркинг", в ПИ № 

12259.124.9 и ПИ № 12259.124.10, 

местност "Орешака", землище на гр.Враца, 

с възложител: "Аква Билд" ЕООД гр. Враца 

и Даниел Петров Градинарски, гр. Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № ВР-

17-П/2013г.от 

28.05.2013г.

Преустройство на съществуваща сграда - 

гъбарник в кравеферма в ПИ № 176011 м. 

Ливагето, зем. с. Челопек, обл. Враца, с 

възложител: Мирослав Христов Христов, 

с.Челопек, общ.Враца 

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК
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Решение № 

ВР-18-

П/2013г.от 

03.06.2013г.

"Изграждане на алтернативна пътна връзка - 

ферибот Оряхово - път ІІ-11-път ІІІ-116-

път- ІІ-11, второстепенен път с две платна, 

с дължина 16 км, начало УПИ III, кв.16 по 

ЗРП гр.Оряхово и преминаващ през 

землищата на с.Лесковец, с.Селановци, 

общ.Оряхово, обл.Враца", с възложител: 

Община Оряхово

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № 

ВР-19-

П/2013г.от 

03.06.2013г.

"Реконструкция на улична водопроводна 

мрежа, рехабилитация на съоръженията и 

изграждане на нова водопроводна мрежа и 

изграждане на канализационна мрежа с 

довеждащи канализационни колектори и 

пречиствателна станция 12 500 ЕЖ в гр. 

Оряхово", с възложител: Община Оряхово

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № 

ВР-20-

П/2013г.от 

03.06.2013г.

„Реконструкция на улична водопроводна 

мрежа, рехабилитация на съоръженията и 

изграждане на нова водопроводна мрежа и 

изграждане на канализационна мрежа с 

довеждащи канализационни колектори и 

пречиствателна станция за 10 080 ЕЖ в с. 

Селановци", с възложител: Община 

Оряхово

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № 

ВР-21-

П/2013г.от 

05.06.2013г.

Разработване на кариера за скално 

облицовъчни материали, съгласно 

търговско откритие  № 0358 от 

21.04.2008г., находище "Горна Бешовица", 

с. Горна Бешовица ,общ. Мездра, обл. 

Враца, с възложител: "БУЛСТОУН" 

ЕООД, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 от Наредбата за ОВОС 

и чл.56, ал.1 от АПК

Решение № 

ВР-22-

П/2013г.от 

05.06.2013г.

Модернизиране на кравеферма и 

изграждане на торище с резервоар за течен 

тор, с възложител: Игнат Георгиев 

Дамянов, гр. Бяла Слатина

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС
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Решение № 

ВР-23-

П/2013г.от 

07.06.2013г.

Изменение параметрите на инвестиционно 

предложение за МВЕЦ, землище на с. 

Караш , общ. Роман, с възложител: "МВЕЦ 

Малък Искър" ООД, гр.София

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № 

ВР-24-

П/2013г.от 

11.06.2013г.

"Добив на електроенергия чрез МВЕЦ 

"Гарант 901" в река Искър, 

местоположение: в землището на село 

Елисейна, общ.Мездра, обл.Враца", с 

възложител:"Гарант 90" ЕООД, гр.Враца 

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-25-

П/2013г.от 

11.06.2013г.

"Добив на електроенергия чрез МВЕЦ 

"Гарант 902" в река Искър, 

местоположение: в землището на село Зли 

дол и село Елисейна, общ.Мездра, 

обл.Враца", с възложител: "Гарант 90" 

ЕООД, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-26-

П/2013г.от 

14.06.2013г.

"Изграждане на газова инсталация на 

открито за подаване на природен газ към 

горивна уредба на зърносушилня", ПИ № 

415039, землище на гр.Оряхово, 

общ.Оряхово, с възложител: "Олива" АД, 

гр.Кнежа

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.5 ал.5 от 

Наредбата за ОВОС

Решение № 

ВР-27-

П/2013г.от 

21.06.2013г.

"Вътрешно преустройство на ремонт на 

работилница за отглеждане на 50 бр. крави 

и торище", в землище на с.Нивянин, 

общ.Борован, обл.Враца, с възложител: 

Мария Дикова Вельова, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.2 

от АПК и чл.5, ал.5 от 

Наредбата за ОВОС

Решение № 

ВР-28-

П/2013г.от 

10.07.2013г.

Изграждане на завод за биогаз, на 

площадката на Птицекомбинат - с. 

Мраморен с общ енергиен ефект 2931 КW,  

с възложител: "СВ - ФЕНИКС" ЕООД, 

гр.Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-29-

П/2013г.от 

10.07.2013г.

Монтиране на резервоар и колонка за 

зареждане на автомобилите с гориво - 

нафта на площадката на Птицекомбинат  - 

с. Мраморен, с възложител: "СВ - 

ФЕНИКС" ЕООД, гр.Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС
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Решение № 

ВР-30-

П/2013г.от 

22.07.2013г.

Отглеждане на 60бр.крави в землището на 

с.Софрониево, с възложител: Георги 

Христов Димитров, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-31-

П/2013г.от 

22.07.2013г.

"Отглеждане на 150 бр.крави", имот № 

023023, местност "Скоровица", землище на 

с.Горна Кремена, общ.Мездра, с 

възложител: Иван Пламенов Лилов, 

гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-32-

П/2013г.от 

24.07.2013г.

Отглеждане на 70 бр. крави в 

съществуваща сграда в ПИ № 101015 с. 

Фурен, общ. Криводол, с 

възложител:Симеон Коцев Симеонов, с. 

Фурен, общ. Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-33-

П/2013г.от 

26.07.2013г.

"Изграждане на специализирана рибовъдна 

ферма за есетрови риби в ПИ № 

37798.504.170 с адрес, ул. "Царибродска" 

№ 48, гр. Козлодуй, обл. Враца, с 

възложител: "Аквалидер" ООД, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-34-

П/2013г.от 

26.07.2013г.

Изграждане на ТИР паркинг, ресторант и 

автосервиз в ПИ № 12259.915.18, м. 

Дърводелци, зем. гр. Враца, с възложител: 

Емил Йосков Йорданов, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-35-

П/2013г.от 

30.07.2013г.

Разширение на съществуващ рибарник, 

зем. с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца, с 

възложител: Станимир Каменов Димитров, 

с. Оселна, общ. Мездра

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС
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Решение № 

ВР-36-

П/2013г.от 

20.08.2013г.

”Проучване, проектиране и монтаж на 9 

броя ветрогенератори по 2 MW”, 

местоположение: местност 

„Камендулското”, ПИ № 003008, № 

003016, местност „Кръста”, ПИ № 008002, 

местност „Стрелбището”, ПИ № 010007, № 

012008, № 012033, местност „Марков 

баир”, ПИ № 004002, № 000011, № 000191, 

всички в землището на гр.Оряхово, 

обл.Враца, с възложител: "Калин Еко 

Строй" ООД, гр.Плевен

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.2 

от АПК и чл.5, ал.5 от 

Наредбата за ОВОС

Решение № 

ВР-37-

П/2013г.от 

13.09.2013г.

"Вътрешно преустройство на магазин и 

заведение за бързи закуски в "Заведение за 

бързи закуски",  УПИ Х-1393, кв.67, 

гр.Мездра, с възложител: Йоланта 

Стефанова Стефанова, гр.София

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК 

Решение № 

ВР-38-

П/2013г.от 

16.09.2013г.

"Отглеждане на риба и търговска дейност" 

в язовир "Жарковец" в землището на 

с.Добролево, общ.Борован, обл.Враца, с 

възложител: Милчо Георгиев Рачев, 

гр.Бяла Слатина

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-39-

П/2013г.от 

30.09.2013г.

"Строеж на ТИР паркинг за 10 автомобила 

в ПИ № 001207, ПИ №001203, землището 

на с.Дърманци, общ.Мездра, с възложител:  

Светослава Велкова Токяй, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № 

ВР-40-

П/2013г.от 

04.10.2013г.

"Рибарник", ПИ № 000151 и № 000159, 

землище на с.Софрониево, общ.Мизия, с 

възложител: "Сила и Чест АВ" ООД, 

гр.Козлодуй

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № 

ВР-41-

П/2013г.от 

08.10.2013г.

"Рехабилитация и реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа в с.Търнак 

и с.Габаре и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в с.Попица и Галиче, 

общ.Бяла Слатина", с възложител: Община 

Бяла Слатина

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК
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Решение № 

ВР-42-

П/2013г.от 

17.10.2013г.

"Изграждане на инсталация за 

обезвреждане на стари автомобилни гуми 

чрез вакуумна пиролиза" в имот ХІХ-1344 

в землището на гр.Криводол, с 

възложител:"СИМЕКС" ЕООД, 

гр.Криводол 

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-43-

П/2013г.от 

18.10.2013г.

"Изграждане на кравеферма в собствен 

имот, ПИ № 059003, в местността "Горно 

ливаге", в землището на гр.Криводол, 

обл.Враца, с възложител: Цветомил 

Георгиев Стефанов, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-44-

П/2013г.от 

21.10.2013г.

"Изграждане на кравеферма за 100 ЕПЖ в 

имот № 176009 и кланница в имот № 

176002, в землището на с.Краводер, 

общ.Криводол", с възложител: Нина 

Тодорова Каменова, с.Краводер, 

общ.Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-45-

П/2013г.от 

29.10.2013г.

"Изземване на наносни отложения до 

10000 куб.м. годишно от воден обект 

р.Искър в участък срещу устието на 

р.Габровница, общ.Мездра", с възложител: 

СД "Гарант 90-Цонев и сие" гр. Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-46-

П/2013г.от 

30.10.2013г.

"Изграждане на магазин и складова база за 

търговия на едро и дребно за промишлени 

стоки и строителни материали", УПИ ХVII-

841, кв.98 по плана на гр.Козлодуй, с 

възложител: Валентин Веселинов 

Миленков, гр.Козлодуй

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.5, ал.5 от 

Наредбата за ОВОС

Решение № 

ВР-47-

П/2013г.от 

04.11.2013г.

"Изграждане на газова инсталация на 

открито за подаване на природен газ към 

горивна уредба на зърносушилня", ПИ № 

415039, местност "Каиша", землище на 

гр.Оряхово, общ.Оряхово, с възложител: 

"Олива" АД, гр.Кнежа

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.5, ал.5 от 

Наредбата за ОВОС
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Решение № 

ВР-48-

П/2013г.от 

14.11.2013г.

Изграждане на малък семеен хотел, м. 

"Китката", гр. Роман, с възложител: 

"Агротур Роман" ЕООД, гр.Роман

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-49-

П/2013г.от 

14.11.2013г.

Обходен път на гр. Мизия км 0+000 - км 

4+350 и трета лента на път ІІ - 15 Мизия - 

Оряхово от км 64+114 до км 70+114, с 

възложител: Областна администрация - 

Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-50-

П/2013г.от 

21.11.2013г.

"Създаване и отглеждане на интензивни 

овощни насъждения - ябълки върху 27,819 

дка и праскови върху 7,2 дка", в поземлени 

имоти № 035015 и № 035069, землище на 

с. Рогозен, общ.Хайредин, обл. Враца, с 

възложител: ЕТ "Илиана Петрова", 

гр.Пазарджик

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-51-

П/2013г.от 

21.11.2013г.

Изграждане на медицински център 

"Хоспис" в сградата и парцела на 

съществуваща поликлиника и бърза 

помощ, общ. Роман , обл. Враца, с 

възложител:"Вария" ЕООД, гр.София 

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-52-

П/2013г.от 

25.11.2013г.

"Изграждане и въвеждане в експлоатация 

на рафинерия за биодизел и преработка на 

фураж", ПИ №000176, №000179, №000177 

в землището на гр.Бяла Слатина, 

общ.Б.Слатина, обл.Враца, с възложител: 

"БЯЛА СЛАТИНА-РУБАМОВ"ООД-

гр.Бяла Слатина

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС
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Решение № 

ВР-53-

П/2013г.от 

25.11.2013г.

Изграждане на ветроенергиен парк - 

Мездра, с обща инсталирана мощност 50 

MW, монтиране на 59 броя вятърни 

генератори, в землището на с.Игнатица, 

общ.Мездра, обл.Враца, с възложител:  

"ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Суворово

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-54-

П/2013г.от 

26.11.2013г.

"Интензивно риборазвъждане в 

съществуващ язовир, имот № 000636, 

находящ се в землището на гр.Криводол, 

общ.Криводол, обл.Враца", с възложител: 

ЕТ "Илиан Димитров-Ико", гр.Криводол

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.56, ал.1 

от АПК

Решение № 

ВР-55-

П/2013г.от 

03.12.2013г.

"Развъждане на риба за спортен и 

стопански риболов в язовир Ослен 

Криводол", м."Крайни дол", ПИ № 000632, 

с възложител: Сдружение "Ловно-рибарско 

дружество-Мездра"

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-56-

П/2013г.от 

13.12.2013г.

"Изграждане на магазин за авточасти, 

помещение за автосервизни услуги и 

паркинг", в ПИ № 12259.727.25 и № 

12259.727.26, м."Гладно поле", землище на 

гр.Враца, с възложител: Мартин Иванов 

Василев и Детелинка Борисова Стойкова, 

гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.5 ал.5 от 

Наредбата за ОВОС и 

чл.11,ал.2 от Наредбата за 

ОС

Решение № 

ВР-57-

П/2013г.от 

17.12.2013г.

"Изграждане на магазин и склад за мебели, 

нов трафопост БКТП 10/0,4 кV, 630 кVА и 

кабелна линия 10 кV за захранването им", в 

ПИ № 12259.1027.219, Източна 

промишлена зона, гр.Враца, с възложител: 

"Дана" ЕООД, гр.Враца

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-58-

П/2013г.от 

17.12.2013г.

"Изграждане на културно спортен 

комплекс "Боян Чонос", в УПИ I, кв.29, 

имот 339, с площ 4600 кв.м., в 

с.Селановци, общ.Оряхово, с възложител: 

Община Оряхово

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС
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Решение № 

ВР-59-

П/2013г.от 

18.12.2013г.

"Изграждане на стокова борса за 

хранителни и нехранителни стоки", ПИ № 

069008, местност "Барата", землище на 

с.Руска Бела, общ.Мездра, с възложител: "Р-

Транс" ЕООД, с.Руска Бела, общ.Мездра

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Решение № 

ВР-60-

П/2013г.от 

18.12.2013г.

"Площадка за търговска дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали", УПИ 

№ III-12, от кв.6, ул."Георги Бързаков" № 

35, с.Малорад, общ.Бораван, с възложител: 

"Палмекс-03" ЕООД, гр.Червен бряг

- - х да - - основание за 

прекратяване: чл.2а, ал.4, 

т.1 и ал.5 от Наредбата за 

ОВОС

Общ брой X 0 51 60 111 0 0 X

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6, 7  и 8. В колона 6 се попълва «да» или «не»
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Съгласува плана/ 

програмата

Не съгласува плана/ 

програмата
обжалвано отменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общ брой X 0 0 0 0 0 0 X

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4 , 5, 6, 7 и 8. В колона 6 се попълва с „да” или „не”.

Забележка               

(прекратяване на 

процедурата – основания, 

друго)

Издадено в 

нормативния срок

Справка 6.5. Издадени становища по екологична оценка на планове и програми


№ на 

становището

Наименование на 

плана/ 

програмата

Общ брой на 

проведени 

консултации със 

заинтересувани 

лица

Вид на становището Обжалване на становището
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВР-1-

ЕО/2013г.

Интегриран план за 

градско 

възстановяване и 

развитие на гр. 

Враца (ИПГВР)

- х - 2 2

РЗИ Враца

БДУВДР 

Плевен да - - -

ВР-2-

ЕО/2013г.

ПУП-Част от 

(ИПГВР)
- х - 2 2

РЗИ Враца

БДУВДР 

Плевен да - - -

ВР-3-

ЕО/2013г.

Общински план за 

развитие на община 

Козлодуй за 

периода 2014-

2020г.

- х - 2 2

РЗИ Враца

БДУВДР 

Плевен да - - -

Общ брой X 0 3 0 6 6 3 0 0 X

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6,  7, 9, 10 и 11.В колона 9 се попълва „да” или „не”

Прекратява 

процедурата

Брой 

изискани 

становища

Орган, издал 

становището
Отменено

 Издадено 

в 

нормативн

ия срок

Обжалвано

Забележка 

(прекратяване на 

процедурата – 

основания,  друго) 

Справка 6.6.Издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

№ на 

прецен-

ката

Наименование на 

плана/ програ-

мата

Вид на преценката

Становища, дадени от МЗ и др. 

специализирани органи по искането 

за преценка

Обжалване на решението

Да се 

извършва ЕО

Да не се 

извършва ЕО

Брой 

получени 

становища
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Забележка

Брой писмени произнасяния по 

представена обобщена справка

Брой одобрени доклади по 

наблюдение и контрол

Степен, до която мерките са 

взети предвид и др.

1 2 3 4 5 6

Решение № 

ВР-07-

ЕО/2011г.*

Подробен  устройствен план - План за 

регулация и застрояване за поземлен 

имот № 000419 с площ от 93,678 дка, 

в местността „Гола поляна”, землище 

с.Галиче, общ.Бяла Слатина, 

обл.Враца, за изграждане на 

фотоволтаична централа с мощност до 

3 MW, с възложител: Община Бяла 

Слатина

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-08-

ЕО/2010г.  *

ПУП-ПРЗ за ПИ №163, „местн.Копана 

могила, земл.Горно Пещене, 

общ.Враца, с възложител: „Ото груп” 

ЕООД гр. София

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-20-

ЕО/2010г.  *

ПУП-ПРЗ за ПИ № 098010, 

мест.Коева бабка, земл.с.Лиляче, 

общ.Враца за изграждане на соларен 

парк с инстарилана мощност от 3 

мегавата, с възложител: „Нова енергия 

холдинг” ЕООД, УЛ. „Козлодуйски 

бряг „ №9, гр. Враца

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-08-

ЕО/2011г. *

ПУП-ПРЗ на УПИ I 

12259.645.15,мест.Джуджански поток, 

земл.гр.Враца за ФВЕЦ с мощност 5 

мегавата, с възложител: "Враца Солар" 

ООД, ул. "Ив.Вазов", гр.Оряхово

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-09-

ЕО/2011г. *

ПУП-ПРЗ за част от ПИ 071002-

ФВЕЦ 5 мегавата, земл.Мраморен, с 

възложител: Община Враца, ул. 

"Стефанаки Савов" № 6

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Справка 6.7. Наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата

№ на стано-

вището

Наименование на плана/ 

програмата
Основание за контрол

Резултати от контрола
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Решение № 

ВР-17-

ЕО/2010г. *

ПУП-ПРЗ за ПИ № 168003, мест.Жиев 

лъг, земл.с.Лесура, за изграждане на 

ФВЕЦ с мощност 2.5мегавта, с 

възложител: Община Криводол, бул. 

„Освобождение” 13

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-22-

ЕО/2010г. *

ПУП-ПРЗ за ПИ № 168004, мест.Жиев 

лъг, земл.с.Лесура, за изграждане на 

ФВЕЦ с мощност 2.5мегавта, с 

възложител: Община Криводол, бул. 

„Освобождение” 13

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-01-

ЕО/2011г. *

ПУП-ПРЗ за ПИ № 064002, 

мест.Ямите, земл.с.Градешница, за 

изграждане на ФВЕЦ с мощност до 5 

мегавата, с възложител: Община 

Криводол, бул. "Освобождение" 13

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не  е реализиран. Няма 

нарушение в условията, поставени 

в решението.

Решение № 

ВР-03-

ЕО/2011г. *

ПУП-ПРЗ за ПИ № 000338, мест.Край 

село, земл.гр.Криводол, за изграждане 

на ФВЕЦ с мощност до 2 мегавата, с 

въложител: Строител Криводол 

ЕООД, гр.Криводол

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушения в условията, поставени 

в решението. 

Решение № 

ВР-10-

ЕО/2010г. *

ПУП-ПРЗ за ПИ № 000084 и 000087, 

мест. Гладно поле, 

земл.с.Софрониево, общ.Мизия, с 

възложител: Солар Цветкова 2010 

ЕООД, гр.Козлодуй

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- -  Обекта не е реализиран. Няма 

нарушения в условията поставени в 

решението.
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Решение № 

ВР-01-

ПР/2012г. от 

09.04.2012г. 

*

ПУП-ПРЗ на ПИ №37798.625.55, В М. 

„Янтра”, в землището на гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. Враца, за 

изграждане на фотоволтаична 

централа с мощност 2 MW, с 

възложител: „Електросолар Цветкова 

2020”, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, 

обл. Враца.

чл.90 от ЗООС и чл.28 от 

Наредбата за ЕО / 

планирана проверка

- - Обекта не е реализиран. Няма 

нарушения в условията, поставени 

в решението. 

Общ брой X X 0 0 X

Забележка: Посочва се общ брой по колони 4 и 5

* От инспекцията има издадено 1 бр. Становище по ЕО, което е обжалвано пред МОСВ. Становището е отменено  и върнато за преразглеждане. Към момента процедурата не е 

приключила. В таблицата са нанесени извършените планирани проверки за 2013г. (по документи) на условия поставени в издадени от РИОСВ-Враца Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО.
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Вид преписка Брой

Общ брой постъпили уведомления за инвестиционни предложения 82

Общ брой дадени писмени указания по постъпили  уведомления  за инвестиционни предложения, вкл. и такива, че 

инвестиционното предложение не подлежи на процедури по реда на глава VІ от ЗООС

963

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 51

Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 1

Общ брой постъпили искания за издаване на становище по ЕО 0

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 3

Справка 6.8 

Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ
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№ Показател за изпълнение Брой Забележки

1 2 3 4

1

Общ брой оператори с издадени КР за инсталации и

дейности по Приложение 4 ЗООС (по чл.117, ал.1 и

ал.2) 

12 1. „Екопроект” ООД, гр.Враца - Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра

(т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №5-Н1/2010 г. Актоализирано с решение 

№5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.

2. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Мездра - Инсталация за производство на тухли чрез изпичане

в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №70/2005г

3. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Враца - Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в

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

4. „Холсим (България)”АД, с.Бели извор - Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от

Приложение № 4 на ЗООС), КР №75-Н1/ 2009 г. актуализирано с решение №75-Н1-И0-А1/2012г. 

5. „Метизи”АД, гр.Роман - Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, 

арматурни снопове, пирони, сита и сапани, включваща: 

- Повърхностна обработка на метали чрез химични процеси (т. 2.6 от Приложение № 4 на ЗООС)

- Обработване на черни метали в 2 Агрегата за горещо поцинковане на телове и полуфабрикат (т. 2.3 

(в) от Приложение № 4 на ЗООС), КР №78/2005 г. Актуализирано с решение №78/-Н0-И0-А1/2011г.

6. ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца досегашен оператор “Вратица” ООД, гр. Враца - Инсталация за 

предварителна обработка и багрене на текстил, включваща дейностите:

• предварителна обработка и багрене на текстил, включваща дейностите:

- изваряване;

- химическо избелване,

• багрене, включващо:

- багрене на текстил;

- печатене на текстил с пигментни багрила

(т. 6.2 от Приложение № 4 на ЗООС), 

КР № 135/ 2006г. Актуализирано с решение 

№135/-Н0-И0-А1/2013г.

7. „Завод за хартия”АД, гр.Мизия - Инсталация за производство на хартия (т. 6.1. (б) от Приложение

№ 4 на ЗООС), КР №227-Н0/ 2008г.

Справка 6.9. Контрол по  издаване на комплексни разрешителни по чл. 117 на ЗООС и участие в процедурите
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8. Община Оряхово - Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Оряхово, Вълчедръм,

Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), КР

№249-Н0/ 2008г. Актуализирано с решение №249-Н0-И0-А1/2012г.

9. „СВ Феникс” ЕООД, гр.Криводол - Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40

000 места 

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №256-Н0/ 2008г.

10. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Мизия - Инсталация за интензивно отглеждане на птици, 

включваща: 

  - 4 броя халета с № 1-4 за отглеждане на стокови носачки на скаров под

  - 6 броя халета с № 6, 7, 8, 10, 11, 12 за клетъчно отглеждане на стокови носачки

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №258-Н0/ 2008г.

11. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй - Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици, включваща: 

6 броя халета с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за клетъчно отглеждане на стокови носачки

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №259-Н0/ 2008г. Актуализирано с решение №259-Н1-И0-

А0/2012г.и решение 

№259-Н1-И0-А1/2013г.

12. „Агростил – 2003”ЕООД, гр.Бяла Слатина - Инсталация за трансестерификация на растителни 

масла и превръщането им в биодизел

- Инсталация за производство на сурово, нерафинирано растително масло

- Инсталация за рафиниране на нерафинирано масло, получено от пресов цех

- Парова централа

- Ремонтна работилница 

(т. 4.1 “б” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №320-Н0/ 2008г. Отменено с решение №320-Н0-А0-

О/2013г.

2

Брой оператори с издадени КР за инсталации и

дейности по Приложение 4 ЗООС (по чл.117, ал.1 и

ал.2)  през 2013 г.

0 -

1. „Екопроект” ООД, гр.Враца - Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра

(т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №5-Н1/2010 г. Актоализирано с решение 

№5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.

2. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Мездра - Инсталация за производство на тухли чрез изпичане

в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №70/2005г

3

Брой инсталации, подлежащи на издаване на КР* 14
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3. „Стройкерамика”АД, гр.Мездра - цех Враца - Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в

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

4. „Холсим (България)”АД, с.Бели извор - Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от

Приложение № 4 на ЗООС), КР №75-Н1/ 2009 г. актуализирано с решение №75-Н1-И0-А1/2012г. **

5. „Метизи”АД, гр.Роман - Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, 

арматурни снопове, пирони, сита и сапани, включваща: 

- Повърхностна обработка на метали чрез химични процеси (т. 2.6 от Приложение № 4 на ЗООС)

- Обработване на черни метали в 2 Агрегата за горещо поцинковане на телове и полуфабрикат (т. 2.3 
6. ,,Вратица-Враца” АД, гр. Враца досегашен оператор “Вратица” ООД, гр. Враца - Инсталация за 

предварителна обработка и багрене на текстил, включваща дейностите:

• предварителна обработка и багрене на текстил, включваща дейностите:

- изваряване;

7. „Завод за хартия”АД, гр.Мизия - Инсталация за производство на хартия (т. 6.1. (б) от Приложение

№ 4 на ЗООС), КР №227-Н0/ 2008г.

8. Община Оряхово - Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Оряхово, Вълчедръм,

Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), КР

№249-Н0/ 2008г. Актуализирано с решение №249-Н0-И0-А1/2012г.

9. „СВ Феникс” ЕООД, гр.Криводол - Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40

000 места 

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №256-Н0/ 2008г.

10. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Мизия - Инсталация за интензивно отглеждане на птици, 

включваща: 

  - 4 броя халета с № 1-4 за отглеждане на стокови носачки на скаров под

  - 6 броя халета с № 6, 7, 8, 10, 11, 12 за клетъчно отглеждане на стокови носачки

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №258-Н0/ 2008г.

11. „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй - Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици, включваща: 

6 броя халета с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за клетъчно отглеждане на стокови носачки

(т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №259-Н0/ 2008г. Актуализирано с решение №259-Н1-И0-

А0/2012г.и решение 

№259-Н1-И0-А1/2013г.

3

Брой инсталации, подлежащи на издаване на КР* 14
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12. „Агростил – 2003”ЕООД, гр.Бяла Слатина - Инсталация за трансестерификация на растителни 

масла и превръщането им в биодизел

- Инсталация за производство на сурово, нерафинирано растително масло

- Инсталация за рафиниране на нерафинирано масло, получено от пресов цех

- Парова централа

- Ремонтна работилница 

(т. 4.1 “б” от Приложение № 4 на ЗООС), КР №320-Н0/ 2008г. Отменено с решение №320-Н0-А0-

О/2013г.

13.,,Вега-03” ООД, гр. Враца  (т. 2.5 от Приложение № 4 на ЗООС)***

14. “Свежест”  ООД  гр.Враца - Производител на Натриев хипохлорид  (т.4.4 от Приложение 4)***

4
Брой инсталации, работещи без издадено КР 1 1. “Свежест”  ООД  гр.Враца - Производител на Натриев хипохлорид  (т.4.4 от Приложение 4)***

3

Брой инсталации, подлежащи на издаване на КР* 14

2.,,Вега-03” ООД, гр. Враца има издадено Решение за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение, касаещо разширяване на основната дейност по топене и леене на мед и медни сплави, чрез изграждане на формовъчен и топилен участък за чугун и стомана и към 

момента е в етап на подготвяне на документация за подаване на Заявление за КР. 

* следва да се отчетат всички инсталации/съоръжения, чиито промишлени дейности попадат в Приложение 4 на ЗООС, в т.ч. – с КР, в процедура по издаване на КР,  с минал 

ОВОС, с признати НДНТ, с незапочнато строителство, в проект, с временно прекратяване на дейността

** „Холсим (България)”АД, с.Бели извор - Открита е процедура за преразглеждане на КР във връзка с приетото през 2013г. ново заключение за най-добри налични техники за 

Инсталации за производство на цимент, вар и магнезиев оксид.

*** Посочените обекти попадат в разширения обхват на Приложение 4 от ЗООС (Обн. 13.07.2012г.),  за което операторите са уведомени писменно от РИОСВ-Враца във връзка с 

задължението относно подаване заявление за издаване на комплексно разрешително 

1.Оператор “Свежест”  ООД  гр. Враца е производител на Натриев хипохлорид. В процес на уточняване необходимо ли е да подава заявление за издаване на комплексно 

разрешително, чрез запитване към МОСВ.     
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№ Показател за изпълнение Брой Забележки

1 2 3 4

1 Брой проверени оператори с издадено КР  (Приложение № 4 на ЗООС) 10 X

2 Общ брой инсталации по  Приложение № 4 на ЗООС 12 X

3
Брой проверени инсталации по  Приложение № 4 на ЗООС съгласно броя на 

съставените протоколи от проверките*
12 X

4 Оператори, които не спазват  издаденото КР 6 X

5 Спрени от експлоатация инсталации за неспазване на КР 1 „Агростил – 2003” ЕООД, гр.Бяла Слатина

1.„Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Враца –

временно;

2.„Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Мездра –

не е извършвана производствена дейност през

2013г.;

3.„Завод за хартия”АД, гр. Мизия – не е

извършвана производствена дейност през 2013г.;

4.„СВ Феникс” ЕООД, гр.Криводол – не е

извършвана производствена дейност през 2013г.;

5.„Холсим(България)”АД, с. Бели Извор, общ.

Враца – временно.
6.„Агростил–2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина –

изведени от експлоатация окончателно от

оператора (отменено КР през 2013г.)

*Съставени са общо 24 бр.протоколи за извършените 12 планови и 12 извънредни проверки на 12 инсталации с издадени КР

7 Спрени от експлоатация инсталации поради липса на разрешително

Справка 6.10. Контрол на комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и ал.2 на ЗООС

8
Инсталации с издадено КР, изведени от експлоатация (временно или 

окончателно) от операторите им
6

0 -

6

Изградени / пуснати в експлоатация нови (разширени до достигане на 

капацитета по Приложение № 4) инсталации по Приложение № 4 без да е 

издадено КР

0 -
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брой брой брой брой брой лева брой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5-Н1/2010 г. „Екопроект” ООД,

гр.Враца

Условие 4.2.1, 

Условие 11.3.12, 

Условие 

11.6.3.2, 

Условие 14.7 

4 4 - - - - - -

2 249-Н0/ 2008г. Община Оряхово -

РД за неопасни

отпадъци

Условие 4.3.1, 

Условие 5.3.1, 

Условие 5.4.2, 

Условие 5.4.3, 

Условие 13.9.4

5 5 - - - - - -

3 259-Н0/ 2008г. „Яйца и птици”АД, 

гр.Мизия, 

площадка 

Козлодуй

Условие 13.1.3.4 1 1 - - - - - -

4 135/2006г. ,,Вратица-Враца” 

АД, гр. Враца

Условие 11.8.2 1 1 - - - - - -

Изпълнен

и 

предписан

ия      

Неизпълнени 

предписания с 

изтекъл срок

Съставени 

актове

Наложени 

принудителни 

административ

ни мерки

Забележка 

(Обжалване на 

акта, неизпъл 

нение, влизане в 

сила на НП или 

др.)

Издадени 

наказателни 

постановления

Справка 6.11. Оператори, които не спазват издадено комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и ал. 2 ЗООС (от т. 2 на Справка 6.10)

№
№ на решение 

на КР

Нарушено 

условие от КР

Предприети мерки

Наименование на 

оператора Дадени 

предписан

ия
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5 78/2005 г. „Метизи”АД, 

гр.Роман

Условие 13.9.2., 

Условие 

13.9.3.1.,  

Условие 

13.10.5., 

Условие 13.10.7.    

2 1 - - - - - -

6 320-Н0/ 2008г. „Агростил – 

2003”ЕООД, 

гр.Бяла Слатина

Условие 7.3. - - - 1 1 2000 1 изпратено в НАП

за изпълнение

Общ брой X X X 13 12 0 1 1 2000 1 X
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1 2 3 4

1
Общ брой промишлени източници 

на територията на РИОСВ

49  

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

производство на лентови транспортьори, обезпрашителни

съоражения и метални конструкции; 

2. “М и М” ЕООД
1
, гр. Мездра /мелница гр. Криводол/ с

предмет на дейност- производство на брашна и трици;

3. “Лана Мел”ООД, гр. Мездра- /мелница/ с предмет на

дейност- производство на пшеничени брашна и трици;

4. “Людал- 2010”ЕООД
1
, с. Зверино, общ. Мездра с

предмет на дейност- производство на безазбестови

фрикционни изделия за автомобили;

5. “Галактика 03”ЕООД
1
, гр. Враца с предмет на дейност-

производство на варови и бетонови разтвори и строителни

материали; 

6. “Атамар”ООД
1
, с. Паволче, общ. Враца с предмет на

дейност- производство на корпусна мебел и дограма от 
7. “ГТ- ЛД2003” ЕООД, с. Люти дол, общ. Мездра /бившо

“Братя Томови”ЕООД/ -дърводелска работилница с

предмет на дейност- производство на палета и каси;

8. “ТК Текс”АД
1
, гр. Бяла Слатина /бившо

“Белпред”ЕООД/ с предмет на дейност- производство на

кардни прежди /памукопредене/;

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

дейност- производство на стоманено- бетонови изделия;

10. “Ню текс”ЕАД
1
, гр. Мездра с предмет на дейност-

производство на текстилни изделия;

11. “Хемус- М”АД
1
, гр. Мездра с предмет на дейност-

добив и обработка на скално- облицовъчни материали;

12. “Вратица- Враца”АД
1
, гр. Враца с предмет на дейност

производство на сурови и готови тъкани и шевни изделия

от памук; 

3
Брой проверени промишлени

източници по жалби

- -

1. “Симекс”ЕООД
1
, гр. Криводол;  

2. “М и М” ЕООД
1
, гр. Мездра  /мелница гр. Криводол/;

 3. “Лана Мел”ООД, гр. Мездра /мелница/;  

 4. “Людал- 2010”ЕООД
1
, с. Зверино, общ. Мездра;

5. “Галактика 03”ЕООД
1
, гр. Враца; 

6. “Атамар”ООД
1
, с. Паволче, общ. Враца;  

7. “ГТ- ЛД2003” ЕООД, с. Люти дол, общ. Мездра /бившо

“Братя Томови”ЕООД/;  
8. “ТК Текс”АД

1
, гр. Бяла Слатина /бившо

“Белпред”ЕООД/;  

9. “Строител-Криводол”ЕООД
1
, гр. Криводол;  

10. “Ню текс”ЕАД
1
, гр. Мездра;  

4 Брой промишлени източници,

отговарящи на нормативни

изисквания, спрямо общия брой

проверени през годината (общ

брой по т. 2 и т. 3)

12

2

Справка 6.12. Контрол на промишлените  източници по отношение на излъчвания от тях шум в 

околната среда

№ Показател за изпълнение Брой Забележки

Брой проверени промишлени

източници, съгласно годишния

график

12/12
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11. “Хемус- М”АД
1
, гр. Мездра;  

12. “Вратица- Враца”АД
1
, гр. Враца;  

5 Брой дадени предписания - -

6 Брой изпълнени предписания - -

7 Брой неизпълнени предписания с

изтекъл срок

- -

8 Брой съставени актове - -

9 Издадени наказателни

постановления (брой)

- -

10 Издадени наказателни

постановления (сума в лева)

- -

11
Наложени принудителни

административни мерки

- -

4 Брой промишлени източници,

отговарящи на нормативни

изисквания, спрямо общия брой

проверени през годината (общ

брой по т. 2 и т. 3)

12
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брой брой брой брой брой лева брой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Община Враца

1 “Центромет”АД, гр. 

Враца

№151-

ХХ/РВ/ИМ/НЛ от 

20.03.2013г.

Нямат изготвена 

собствена оценка за 

заплаха от екологични 

щети и планирани 

мерки за отстраняване 

на екологични щети.

1 1 - - - - - -

2 „РТР” ООД, гр. 

Враца

№949-БХ от 

06.11.2013г.

Нямат изготвена 

собствена оценка за 

заплаха от екологични 

щети и планирани 

мерки за отстраняване 

на екологични щети.

1 1 - - - - - -

Неизпълнени 

предписания 

с изтекъл 

срок 

Изпълнени 

предписания 

Предписани

я 

Справка 6.13. Оператори, които не изпълняват изискванията на ЗОПОЕЩ

№
Наименование на 

оператора

Предприети меркиКонстативен 

протокол на 

РИОСВ (№/дата)

Неизпълнени 

задължения на 

оператора по 

ЗОПОЕЩ (описание 

на задължението)
Забележка 

(Обжалване на 

акта, неизпъл 

нение, влизане в 

сила на акта или 

др.)

Наложени 

принудителни 

администрати

вни мерки 

Издадени 

наказателни 

постановления 

Съставе

ни 

актове 
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3 „Екопроект” ООД, 

гр. Враца

№207-

НЛ/ДН/ДТ/РМ от 

16.04.2013г.

Не са планирали мерки 

за възможните случаи 

на непосредствена 

заплаха за екологични 

щети и за причинени 

екологични щети.

1 1 - - - - - -

4 „Българска леярна” 

ЕООД, гр. Враца

№621-БХ/НЛ от 

13.08.2013г.

Нямат изготвена 

собствена оценка за 

заплаха от екологични 

щети и планирани 

мерки за отстраняване 

на екологични щети.

1 1 - - - - - -

5 „Химем” ЕООД  гр. 

Враца

№620-ИМ/НЛ от 

13.08.2013г.

Не са включени в 

Публичния регистър на 

операторите 

извършващи дейност 

по Приложение №1 на 

ЗОПОЕЩ и нямат 

изготвена собствена 

оценка за заплаха от 

екологични щети и 

планирани мерки за 

тяхното отстраняване.

2 2 - - - - - -

Община Мездра

6 „Булстоун” ЕООД №921-НЛ от 

30.10.2013г.

Нямат изготвена 

собствена оценка за 

заплаха от екологични 

щети и планирани 

мерки за отстраняване 

на екологични щети.

1 0 1 - - - - -
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7 „Вархим” ЕООД №554-

ДН/ДТ/РМ/НЛ от 

18.07.2013г.

Не са включени в 

Публичния регистър на 

операторите 

извършващи дейност 

по Приложение №1 на 

ЗОПОЕЩ и нямат 

изготвена собствена 

оценка за заплаха от 

екологични щети и 

планирани мерки за 

тяхното отстраняване.

2 2 - - - - - -

Община Хайредин

8 „Монолит” АД – 

кариера 

„Манастирище”

№985-НЛ от 

19.11.2013г.

Нямат изготвена 

собствена оценка за 

заплаха от екологични 

щети и планирани 

мерки за отстраняване 

на екологични щети.

1 1 - - - - - -

Община Бяла 

Слатина

9 “Вега Стар”ЕООД, 

гр. Бяла Слатина

№959-

ДТ/РВ/МХ/НЛ от 

12.11.2013г.

Нямат изготвена 

собствена оценка за 

заплаха от екологични 

щети и планирани 

мерки за отстраняване 

на екологични щети.

1 0 1 - - - - -

Общо X X 11 9 2 0 0 0 0 X
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Изготвяне на  

доклад за 

определяне на 

оздравителни 

мерки

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - -

Забележка:  * Заявител на процедурата - отговорен оператор/ компетентен орган/ представител на обществеността

Справка 6.14. Издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки, за прилагане на оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на 

оздравителни мерки, съгласно ЗОПОЕЩ

№

№ на акта/ дата/ 

основание за 

издаване

Наименование на оператора
Заявител на 

процедурата*

Брой проведени 

консултации                    

с оператора/                    

с обществеността
(Обжалване на акта, неизпълнение 

или др.)
(да/не)
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1 2 3 4

- - -

Справка 6.15. Предложения на РИОСВ до министъра на околната среда и водите за предприемане на превантивни или 

оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ 

№
Предложение на РИОСВ (писмо изх. 

№/дата/ основание за издаване)
Наименование на оператора (ако е известен)

Констативен протокол 

(№/дата)
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1 2 3 4 5 6

- - - - -

Участие в Държавна приемателна 

комисия Дата/ Заповед на ДНСК 

(№/дата)

Справка 6.16. Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети.

№

Програма за отстраняване на 

минали екологични щети за 

приватизирано дружество

Наименование на обекта /№

Брой изготвени становища по 

отчети за изпълнение на 

програми за отстраняване на 

минали щети

Брой проверки/ Констативни 

протоколи от проверката на 

обекта  (№/дата)
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Р
ег

л
а

м
ен

т
 

6
8
9
/2

0
0
8

брой лв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 АЕЦ Козлодуй 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 „Камибо” ООД 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3
“Месер България”  

ЕООД гр.Враца
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 “Техкерамик”  ООД 1* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5 “Химем” ЕООД 1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6

ЕТ “М-

Инженеринг”Емилия 

Маркова 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 “Свежест” - ООД 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8
“Нафтекс Петрол” 

ЕООД
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 “Абрис” ООД 1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10
“Булгартрансгаз” 

ЕАД
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 “Гарант” АД 1* 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

12 ВРЗ-Еко 1* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

13
“Химет 2000” –ЕООД 

1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Находище за нефт и 

газ Бутан
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Находище за нефт и 

газ Селановци
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

№

Справка 6.17. Контрол на обекти, осъществяващи дейности с химикали в обхвата на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и ЗООС



брой брой лв.

Влезли в сила
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Обект
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о
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ер
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и

Тема на проверката
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л
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9
0

7
/2
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0
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Р
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0
0
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(P
IC

)

Р
ег

л
а

м
ен

т
 8

5
0

/2
0

0
4

 

(P
O

P
s)

Съставе

ни 

актове

Издадени наказателни 

постановления

о
б

щ
о

брой

Дадени предписания 

със срок на 

изпълнение през 

отчетната година

Принуд

ителни 

админи

стратив

ни 

мерки

Неизпълн

ени брой
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16
Взривен склад 

Върбешница
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Взривен склад 

Манастирие
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Взривен склад  

Мътница
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Никас ООД 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Галваник ЕООД 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

21 “Метизи” –АД 1* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

22
“Инкомс контактни 

елементи “ АД
1* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 “Центромет” АД 1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Вархим ЕООД 1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Химипласт АД 1* 1 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Сигматерм 

Инженеринг
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Софи ООД 1* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Инес ООД 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

29
ЕТ “Евекс Евгения 

Димитрова”
1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Химко АД 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо 34 25 17 34

*   Проверките по химикали, извършени в рамките на комплексните проверки,  се посочват като се отбелязват с *

**Обекти, осъществяващи дейности в обхвата на Регламент 1102/2008 и ЗООС
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№

Общ брой проверки 

(Посочва се броят на осъществените проверки на обекти, свързани само с регламент REACH)

Общ брой задължени лица, обект на контролна дейност и проверки 

(описват се всички роли във веригата на доставки, не е задължително тази стойност да

съвпада със сумата от задължените лица в долните четири графи)

- производители 12

- вносители

- дистрибутори 4

- потребители надолу по веригата 16

Размер 

(съгласно Препоръка на Комисията  2003/361/ЕО от 6 май 2003)-

- микро - 15

- малко - 5

- средно - 4

3. Извършени проверки за:

Предварителна/същинска регистрация 9

констатирани случаи на несъответствие 0

Информация по веригата на доставки 16

констатирани случаи на несъответствие 0

Потребител по веригата 16

констатирани случаи на несъответствие 0

Разрешаване 0

констатирани случаи на несъответствие 0

Ограничение 0

констатирани случаи на несъответствие 0

Други задължения по REACH

констатирани случаи на несъответствие 0

4 Брой извършени проверки по: 

 жалби и/или сигнали 

(Попълва се само ако проверката на жалбата/сигнала е свързан с REACH)

аварийни ситуации (Попълва се само ако проверката е свързана с REACH) 0

мониторинг

последващ контрол (Посочва се общия брой проверки, свързани с последващ контрол по

направени предписания само по регламент REACH- ако има такива)

0

5 Брой проверки, по време на които:

- не са констатирани несъответствия 32

- са издадени предписания по REACH (Посочва се бр. проверки, а не броя на дадените

предписания)

0

- са наложени глоби/имуществени санкции за неизпълнение изискванията на REACH 0

- е сезирана прокуратурата 0

Брой осъдителни присъди 0

Общ брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени 

глоби/имуществени санкции 

0

0

Справка 6.18. Контрол на обекти, осъществяващи дейности с химикали в обхвата на Регламент № 1907/2006 (REACH)

1

25

2

30
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- производители 0

- вносители 0

- дистрибутори 0

- потребители надолу по веригата 0

Размер (съгласно Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003) – само за

производители и вносители, спрямо които са предприети административни действия

0

- микро - 0

- малко - 0

- средно - 0

6. Други дейности по прилагането на REACH, невключени другаде

Искания от ЕСНА 0

Искане от друга страна членка 0

7 Други дейности на РИОСВ по REACH

проведени семинари 0

изпратени информационни материали 0

предоставени ръководства 0

изпратени информационни писма 0

проведени работни срещи 0

други 0
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брой лв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

„Булгартранзгаз

” ЕАД -

“Подземно 

газово 

хранилище 

“Чирен”

x 18 да да да

0 0 0 0 0 0 0 0

2

„Камибо” ООД 

ТП Хименерго x 20 да да

не

1 0 0 0 0 0 0 0

3

“АЕЦ 

Козлодуй” EАД 

x 32 да да

да

0 0 0 0 0 0 0 0

4 “Никас” ООД x 12 да да не 0 0 0 0 0 0 0 0

5

„Нафтекс 

Петрол” ЕООД 

– Петролна база 

Враца

x 20

0 0 0 0 0 0 0 0

Общо
1 4

102

Забележки: *   Колона 6 до 9 се попълват само за предприятие с висок рисков потенциал;

            ** Информацията се отчита от 2013 г.

6. КОНТРОЛ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

*Дата на 

проиграва

не на ВАП 
**

Предприети мерки

Дадени 

предписания със 

срок на изпълнение 

през отчетната 

година

брой

Съставе

ни 

актове

Справка 6.19. Предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел І от ЗООС

лв. Влезли в 

силаВисок

№

Нисък
брой бройнеизпълне

ни

Наименование 

на обекта

*Информац

ия по чл. 

116а от 

ЗООС, 

предоставе

на на 

засегнатата 

обществено

ст

*Наличие на 

Външен 

авариен план 

(ВАП) 

(общински 

план за 

защита при 

бедствия и 

аварии)

Издадени наказателни 

постановления

Принудит

елни 

админист

ративни 

мерки

Рисков 

потенциал

Брой 

отработени 

часове за 

подготовка 

и 

провеждане 

на 

проверката брой

*Проиграва

не на ВАП  

(да/не)
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Бр. Лв. Бр. Лв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Община Враца

1.

"Центромет” АД, гр.Враца, 

ул."Никола Вапцаров"№9, 

леярна за черни метали

х х х х 2 1

2.

"Враца старт" АД, гр.Враца, 

ул."Шипка"№2, леярна за 

черни метали

х х 1

3.

“Ивагус” ЕООД, гр.Враца, 

ул."Криводолско шосе", 

кланица и цех за 

месопреработка

х х 2 1

4.

“Лалов и Вачев” ЕООД, 

гр.Враца, хранително-

вкусова зона, цех за 

месопреработка

х х х 1

5.

„Млечен Рай – 2” ООД, 

гр.Враца, кв.Бистрец, 

предприятие за 

млекопреработка

х х х 3

п
о

ч
в

и

Дадени 

предписания
Съставен

и актове

Издадени Наказателни постановления

неизпъл

нени л
ев

а

Обжалвани НП

бр

7. КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ

в
ъ

зд
у

х
 *

в
о

д
и

о
т
п

а
д

ъ
ц

и

ек
о

л
о

г
и

ч
н

а
 

о
т
г
о

в
о

р
н

о
ст

О
В

О
С

отменени

Справка 7. Комплексни проверки

лв

№
  
п

о
 р

ед

потвърдениброй

Осъществен контрол по :

Б
р

о
й

  
п

р
о

в
ер

к
и

Наименование на 

обекта,населено място, 

община

х
и

м
и

к
а

л
и

ш
у

м

б
р

о
й

Предприети мерки

З
Т

, 
З

З
, 

б
и

о
р

а
зн

о
о

б
р

а
зи

е
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6.

“ВРЗ Вола” ЕАД, гр.Враца, 

производство на метални 

конструкции за енергетиката
х х 1

7.

“ВРЗ Вола ЕКО" ЕАД, 

гр.Враца, производство на 

метални контейнери

х х 1

8.

„ЗММ-Враца” АД, гр.Враца, 

производство на 

металорежещи машини
х х  1

9.

"Автобусни превози"АД, 

гр.Враца, ул."Мито Орозов" 

№63, пътнически превози
х х 1

10.

"Анди" ЕООД, гр.Враца, 

жк."Дъбника" с/у КАТ, 

автосервиз и автомивка

х х х 1

11.

"Галактика 03" ЕООД, 

гр.Враца, ул."Складова"№6, 

производство на бетонови и 

строителни материали

х х х 2

12.

"ДМ България" ЕООД, 

гр.Враца, бул."Никола 

Войводов" № 9/2, продажба 

на козметика

х х 1

13.

ЗП Мая Стоянова Ценова, с. 

Три кладенци, кравеферма х х 1

14.

"О.М.С. Салери Истърн 

Юръп" ЕООД, гр.Враца, 

бул."Мито Орозов"№79, 

предприятие за производство 

на сферични кранове

х х 2 1
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15.

"Боди М Травъл" OOД, 

гр.Враца, ул."Илинден", 

транспортни услуги

х х 1

16.

“М-Трайдинг” ООД, 

гр.Враца, ул."Хр.Ботев"№41, 

химическо чистене
х х 2 1

17.
“Атамар”ООД, с.Паволче, 

ул."Батак", мебелен цех
х х 2

18.

* “Булгартрансгаз” ЕАД, с. 

Чирен, транзитен пренос и 

съхранение на природен газ
х х х  3

19.
“Нафтекс Петрол” ЕООД,  

гр.Враца, петролна база
х х 1

20.

ИНКОМС ЕСТ “Милин 

камък” АД, гр.Враца, 

ул."Мито Орозов"№18, 

производсво на метални и 

дървени изделия по поръчка

х х 1

21.

ЕТ „КАМ-Никола Стойков”, 

гр Враца, ул."Шипка"№7, 

производство на мебели
х х  2 1

22.

“ВиК" ООД, гр. Враца, 

градска пречиствателна 

станция за отпадъчни води

х х х 6 2

23.

ЕТ “Екопродукт – Мегия Б. 

Добрилова”, гр.Враца, 

ул."Илинден" №1, 

предприятие за 

млекопреработка

х х х 1

24.

“МиА-ЦВ” ЕООД, с.Бели 

Извор, пресевна инсталация х х 1
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25.

”Дани-1” ООД, гр.Враца, 

ул."Шипка" №1, цех за 

преработка на птиче месо

х х х 1

26.

„Чикас”ООД, гр.Враца, 

ул."Илинден" №5, 

птицекланица

х х х 1

27.

“Абрис” ООД, гр. Враца, 

ул."Илинден", производство 

на гасена вар и хоросан
х х х 1

28.

“Ми – Пет”ООД, гр.Враца, 

ул."Васил Кънчов" №27, 

бетонов възел и варово 

стопанство

х х 1

29.

“Бетон – ЦВ” ООД, гр.Враца, 

ул."Илинден", бетонов възел х х 1

30.

ЕТ “М – Инженеринг”, 

гр.Враца, Източна 

промишлена зона, 

производство на ПРЗ

х х 1

31.

“Месер Химко Газ”ООД, гр. 

Враца,  производство и 

търговия с технически и 

специални газове

х х х 1

32.

“Химем”ЕООД, гр.Враца 

бул."Хр. Ботев" №76, 

търговия и производство на 

рективи и химикали

х х 2 2

33.

“Беана-Враца”ООД, 

гр.Враца, ул."Илинден" №4, 

производство на 

безалкохолни напитки

х х х  1

34.

“Председник” ЕООД, с.Бели 

Извор, цех за обработка на 

скално-облицовачни 

материали 

х х х 1
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35.

ЕТ ”Нивего”, с.Чирен, м-

ст"Тиквен", предприятие за 

млекопреработка

х х х 2 1

36.

ЕТ “Орбита-Н”, гр.Враца, м-

ст"Турканица", цех за 

месопреработка

х х х 1

37.

СД "Дигант - Димитров, 

Григоров" ООД, с. Девене, 

мелница

х х 3

38.

"Химипласт" АД, гр.Враца, 

Източна промишлена зона, 

предприятие за производство 

на тръби от полиетилен
х х х 1

39.

"Дона 2009" ЕООД, гр.Враца, 

ул."Георги Раковски"№41, 

ателие за химическо чистене
х х 1

40.

“Лидл България” ЕООД, 

гр.Враца, ул."Васил Кънчов" 

№21, хипермаркет 

х х 1

41.

"НИКАС" ООД, земл. 

с.Лиляче, м-ст"Говедарника", 

склад за съхранение на 

промишлени взривни 

вещества от типа "Амонити"

х х 1

42.

"Химем" ЕООД, гр.Враца, 

бул."Христо Ботев" №76, 

производство на реактивни 

химикали

х х 2 2

43.

* "Топлофикация Враца" 

ЕАД, ОЦ-Младост, гр.Враца, 

Източна промишлена зона
х 1
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44.

* "Топлофикация Враца" 

ЕАД, ТЕЦ градска, гр.Враца, 

ул."Шипка" №1

х 1

45.

* "Холсим България" АД, с. 

Бели Извор, производство на 

цимент

х 1

Община Мездра

46.

"Хемус М"АД,  гр.Мездра, 

индустриална зона, 

обработка на скално-

облицовъчни материали

х х х х 8 3

47.

"АСК БУЛ"ООД, гр.Мездра, 

ул."Брусенско шосе" №1, 

инсталация за обезводняване 

на отпадни нефтопродукти

х х 4 1

48.

ЕТ “Цветина-Цветан 

Тодоров”, гр.Мездра, ул. 

"Св.Св. Кирил и Методи" 

№52-В, автобусни 

пътнически превози

х х 1

49.

“Инкомс КЕ”АД, с.Зверино, 

ул."Никола Войновски" №3, 

производство на изделия от 

пластмаса за 

промишлеността

х х  1

50.

“Балкан-Искър”АД, 

гр.Мездра, ул. "Брусенско 

шосе" №1, производство на 

резервни части за 

машиностроенето

х х 3

51.

„Тошел 92” ЕООД, 

с.Царевец, Стопански двор 

на ТКЗС, животновъден 

обект

х х 1
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52.

“Монолит” АД, 

с.Върбешница, склад за 

промишлени взривни 

вещества

х х 1

53.

EТ"Евекс Евгения 

Димитрова", гр.Мездра, 

ул."Брусенско шосе" №1, 

производство на натриев 

метасиликат

х х 1

54.

“Ню текс”АД, гр.Мездра, 

ул."Христо Ботев" №90, 

производство на текстил

х х х х 4

55.

“БУЛБРЮ БГ” ЕООД, 

гр.Мездра, ул."Христо Ботев" 

№96, пивоварна

х х  3

56.

“Вархим” ЕООД, ХЦ гара 

Черепиш, производство на 

хидратна вар х х х 5 2 2

6
1

,7
0

 л
в
./

м
ес

. 
 

3
6

1
,6

1
 

57.

„Техкерамик М” ООД, 

гр.Мездра, ул."Боденско 

шосе" №1, производство на 

керамични изделия със 

специално предназначение

х х х  7 1 1

3
9

,4
6

 л
в
./

м
ес

.

58.

“Марколана България” ООД, 

с.Зверино, ул."Комсомолска" 

№2, производство на суров 

вълнен плат

х х  2

59.

"Скай клуб" ООД, 

с.Типченица, ул."Смильовец" 

№5, винарска изба и 

ракиджийница

х х 1
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60.

„Людал 2010” ЕООД, 

с.Зверино, ул."Искър" №4, 

производство на 

бестазбестови фрикционни 

изделия (накладки)

х х х 3 1

61.

ЕТ “Йордан Величков-Влади 

”, с.Зверино, ул."Искър" №6, 

оранжерия за производство 

на краставици

х х х 2 1

62.

ЗП Венцислав Николов 

Монов, гр. Мездра, м-ст 

"Шавара", кравеферма

х х 1

63.

ЕТ"Централкомерс", с. 

Моравица, стопански двор на 

ТКЗС, кравеферма

х х 1

64.

ЗП Георги Нончев, земл. на 

с.Горна Кремена, кравеферма х х 1

65.

* "Стройкерамика" АД, цех 

Мездра, гр. Мездра, ул. 

"Любен Каравелов" №39, 

производство на тухли чрез 

изпичане в рингова пещ

х 1

Община Бяла Слатина

66.

“Специал Ауто” ООД, 

гр.Бяла Слатина, ул."Захари 

Стоянов", парцел №8, 

планоснимачен №3485, 

автосервиз и съхранение на 

ИУМПС

х х 1

67.

“Вега Стар” ЕООД, гр.Бяла 

Слатина, ул. "Промишлена 

зона", консервиране на 

плодове и зеленчуци

х х х х  4 2
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68.

“Гарант”АД, гр.Бяла 

Слатина, ул."Индустриална 

зона" №2, производство на 

хидравлични елементи за 

машиностроенето

х х х х  3 2

69.

“Белпред” АД, гр. Бяла 

Слатина, ул. "Индустриална" 

№2, производство на кардни 

прежди

х х х 4

70.

„Акет Пласт” ООД, гр.Бяла 

Слатина, ул. "Търнавска" 

№42, предварително 

третиране и рециклиране на 

отпадъци от пластмаса

х х 2 1

71.

"АПЕ 2001" ООД, с.Галиче, 

мелница
х х 6 1

2
8

,0
6

 

л
в
./

м
ес

.

72.

“Стартмес” ООД, с. Търнак, 

свинеферма и цех за 

преработка и добив на месо
х х 1

73.

“Милве”АД, с. Търнак, 

производство на готови 

лекарствени форми

х х 3

74.

ЗП Иван Рашков Йозов, с. 

Бърдарски геран, м-ст "Край 

селото", кравеферма
х х 1

75.
ЕТ “ФОЛК 3”, с. Враняк, цех 

за топено сирене
х х 3

Община Оряхово

76.

"ПДНГ" АД, , земл. на селата 

Лесковец и Селановци, 

петролно находище 

"Селановци"

х х х х 2
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77.
“Хидком” АД, гр.Оряхово, 

металообработване
х х х 1

78.

“Агротехчаст” АД, 

гр.Оряхово, 

металообработване

х х х  1

79.

"Бургозоне" ЕООД, 

с.Лесковец, винарна и 

хотелски комплекс х х 7 1 1

1
4

,6
8

 

л
в
./

м
ес

.

80.

"Винарна Селановци 

Ахинова" ООД, с. 

Селановци, винарна

х х 1

81.

"Емива" ООД, с. Лесковец, 

ул. "Г.Димитров" №3, 

инсталация за обезводняване 

на мазут 

х х 1

82.

“Фериботен комплекс” АД, 

гр. Оряхово, речен транспорт 

на пътници и товари
х х 2

Община Козлодуй

83.

“Атоменергоремонт” ЕАД, 

гр.Козлодуй, площадката на 

АЕЦ"Козлодуй", 

производство, ремонт и 

монтаж на съоръжения и 

резервни части за 

енергетиката

х х 1

84.

“Атоменергостройпрогрес” 

ЕАД, гр.Козлодуй, 

площадката на 

АЕЦ"Козлодуй", строително-

монтажна дейност 

(производство на бетонови р-

ри и строителна 

механизация) 

х х 4 3
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85.

* “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, 

гр.Козлодуй, Зона АЕЦ, 

производство на 

електроенергия

х х х х 3

Община Криводол

86.

”Хаджийски и фамилия” 

ЕООД, с.Градешница, 

предприятие за 

млекопреработка и парова 

централа

х х х 1

87.

“Строител Криводол” ЕООД, 

гр. Криводол, шосе Ракево, 

производство на бетон и 

бетонови изделия

х х х 2

88.

ЕТ “Тошко Тодоров”, 

с.Краводер, цех за 

преработка на птиче месо

х х х 2 1

89.
“М и М” ЕООД, гр. 

Криводол, мелница
х х х х 2 1

90.

“Агростил - 96” ЕООД, 

с.Градешница, цех за 

производство на олио

х х 2 1

91.

“Топила Груп” ЕАД, 

с.Ракево, предприятие за 

млекопреработка х х х 7 2 1

4
2

7
,6

7
 

л
в
./

м
ес

.

92.

ЗП Симеон Коцев Симеонов, 

с.Фурен, кравеферма х х 2 1

93.

ЗП Милчо Дамянов Тодоров, 

с. Лесура, м-ст "Стопански 

двор", кравеферма
х х 1
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94.

ЕТ “Млечен пулс-95-

Цветелина Томова”, 

гр.Криводол, ул. "В. Левски", 

предприятие за 

млекопреработка

х х х 3

95.

“Симекс” ЕООД, гр. 

Криводол, ул. "Г. Димитров" 

№ 124А, производство на 

гумено-лентови 

транспортьори и ръкавни 

филтри

х х х х 2

Община Роман

96.

"Карди - С" ЕООД, с.Камено 

поле, кравеферма х х 1

97.

"Химет 2000 ", гр.Роман, 

Шосе за Златна Панега, цех 

за дестилация на сярна 

киселина

х х х 2 1

98.

“Вария ”АД, гр.Роман, 

преработка на вторична 

пластмаса за опаковки и др. 

изделия

х х х 3

99.

"Домент Сент Жорж" ООД, 

с. Долна Бешовица, винарна х х 1

Община Мизия

100.

“Скът-Мизия”АД, гр.Мизия, 

ул. "Д. Чергарска" №1, 

предприятие за производство 

на брашно

х х  1

101.

“Андонов”ООД, гр.Мизия, 

територията на бивш КЦХ, 

инсталация за обработка и 

оползотворяване на 

акумулатори

х х 1
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Община Борован

102.

„Димитър Първанов” ЕООД,  

с. Малорад, ул."Хр. Ботев" 

№30, цех за месопреработка
х х х 2 1

Община Хайредин

103.

"Монолит" АД, 

с.Манастирище, склад за 

взривни материали

х х 2 1

205 39 6

 * в т.ч. и проверки на обекти с разрешителни по чл. 131в, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС
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бр. лв. бр. лв. бр. лв.
бр

.
лв. бр. лв. лв.

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

1

0 0бр.

Комплексни 

разрешителни 

1 0 0 0 1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

Разрешително 

по чл. 104 на 

ЗООС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЧАВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Закон за водите
1 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

ЗУО
6 1 5 4900 0 0 1 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 2 2500 0

Закон за 

почвите

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗБР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Издадени НП Обжалвани НП
Събрани 

суми от 

наложени 

НП

ПАМ

Л
в

.

Влезли в 

сила

Л
в

.

Б
р

.

О
т
 г

л
о

б
и

Отмене

ни Глоби
Им. 

санкции

бр.

б
р

глоби глоби Имуществени санкции

Б
р

о
й

 и
зд

а
д

ен
и

 а
п

о
в

ед
и

 з
а

 П
А

М

Н
еи

зп
ъ

л
н

ен
и

 –
 б

р
. 
/п

р
и

ч
и

н
а

 *

0

ЗООС

7 4 2

Обжалвани

О
т
 и

м
. 
са

н
к

ц
и

и

Б
р

.

б
р

.

отменен

и

о
т
м

ен
ен

и

0 04000 1 4000 2 4000 0 0 0 0 1

Предадени НП на 

НАП

И
зп

ъ
л

н
ен

и
 –

 б
р

.

0 0 4000

30

б
р

о
й

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0

0

1

0

0

0

8. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Справка 8. 1. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Закони

Имуществ

ени 

санкции

Б
р

о
й

 с
ъ

ст
а

в
ен

и
 а

к
т
о

в
е

Б
р

о
й

 п
р

ек
р

а
т
ен

и
 а

к
т
о

в
е

Л
в

.

Влезли 

в сила
Л

в
.

В
л

ез
л

и
 в

 с
и

л
а

0
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ЗЛР 4 0 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0

Закон за ГМО
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЗТ 1 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0

ЗОПОЕЩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЗВВХВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗЗШОС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други  (да се 

изпише по кой 

закон)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо
20 5 12 9370 3 6500 3 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 500 1 1 0 0 0 0 4 2650 2

                      * Причините за неизпълнените ПАМ да бъдат изписани под таблицата

                      При административно обжалване на ПАМ, да бъде отбелязано: напр: Ако общият  брой обжалжани ПАМ е 3; 2 по съдебен ред и 1 по административен, в таблицата се 

записват на отделни редове и се отбелязва с индекс А адм. обжалване ( примера е с червено в таблицата)

0

0

0

6000

0

0

0

0
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Брой Сума Брой Сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Въздух 3 1 4 23213.1 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 504.66

Води 6 0 6 1099, 13 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 312.54

Почви 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Миризми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

общо 9 1 10
24312, 

19
6 1 3 2 12 0 0 0 0 0 0 2 817.2

* Вписва се общата сума, получена от наложени санкции по чл. 69 през 2012г.2013г Сумата следва да съответства на отчетената за 2013г. Чрез базата данни "Санкции".

28064.28

Сума

НП в съдебна процедура
Предадени на 

НАП

Брой

Потвърдени

Получени 

суми от 

наложени 

санкции* 

(лева)

Справка 8.2. Наложени санкции по чл. 69 от ЗООС                                                                                                                                                                                                        

Отмяна 

(брой)

Намаля

ване 

(брой)

Спиране 

(брой)

Възобнов

яване 

(брой)

Сума Сума
Текущи 

(брой)

Еднократн

и (брой)

Издадени заповеди за промяна на наложени 

санкции- (брой)

Общ 

брой

Издадени наказателни 

постановления за налагане на 

санкции

Брой

Отменени
Общ    

брой
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Брой
Неизпъ

лнени
Брой Лева Брой

Лев

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Жалби 29 бр. 15 бр. 7 бр. 7 бр.  29 бр.   44 бр. 15 бр.  0 бр. 1 бр. 1 бр. 500 лв. 0 бр 
0 

бр. 
0 бр. 

Сигнали 45 бр. 25 бр. 9 бр 11 бр. 25  бр.  25 бр. 25 бр. 0 бр. 4 бр. 4 бр. 750 лв. 0 бр. 
0 

бр.
0 бр. 

Общо 74 бр. 40 бр. 16 бр. 18 бр.  54  бр.   69 бр 40 бр.  0 бр. 5 бр. 5бр. 1250 лв. 0 0 0

 Препратени 

по 

компетентно

ст (брой)

Неоснова

телни    

(брой)

Основателни 

(брой)

Брой 

извършени 

проверки

Справка 8.3.Жалби и сигнали 

Предприети  мерки

Дадени 

предписания

Брой 

проверени 

обекти
Съставени 

актове 

(брой)

ПАМ

Вид
НП

Наложени 

санкции по 

чл.69
Брой
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1 2 3 4 5

Борован 2010г. 2010-2015

Бяла Слатина 2010г. 2010-2015

Враца 2010г. 2010-2014

Козлодуй 2010г. 2010-2013

Криводол 2012г. 2012-2015

Мездра 2011г. 2011-2015

Мизия 2009г. 2009-2013

Оряхово 2012г. 2012-2017

Роман 2010г. 2010-2014

Хайредин 2012г. 2012-2015

9.ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

Справка 9.1.Информация относно изпълнение на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (разработена програма за опазване на околната 

среда)

Община

Статус на изпълнение на 

мерките по плановете и 

програмите

Не е разработенаРазработена (година)
Период на действие (от-

до)
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1 2 3 4 5

Враца

Програма за намаляване на 

нивата на ФПЧ-10 и достигане на 

установените норми за 

съдържанието им в атмосферния 

въздух в община Враца за 

периода 2011г.-2014г. е приета с 

Решение №944 от 19.04.2011г. на 

Общински съвет Враца.

2011г. 2011г.-2014г. VR-AIR-T-01- поетапна газификация на община 

Враца;

VR-AIR-T-01- поетапно увеличаване на 

използването на природен газ и електроенергия за 

отоплението на домакинствата през отоплителния 

сезон; VR-AIR-T-04- оптимизиране на 

параметрите на селищната среда, 

благоприятстващи подобряване на качеството на 

въздуха; VR-AIR-T-05- почистване на уличната 

мрежа в община Враца;VR-AIR-T-08- периодично 

почистване на тротоарите в централната градска 

част;VR-AIR-I-10 - провеждане на мероприятия за 

залесяване и затревяване;VR-AIR-T-11- 

увеличаване на площите с компактна дървесна 

растителност;VR-AIR-T-12- оптимизиране на 

транспортната схема в обшина Враца

Борован Общински план за развитие 2007 2006-2013

Бяла Слатина Общински план за развитие 2007 2007-2013

Враца Общински план за развитие 2006 2006-2013

Козлодуй Общински план за развитие 2007 2007-2013

Криводол Общински план за развитие 2007 2007-2013

Мездра Общински план за развитие 2007 2007-2013

Мизия Общински план за развитие 2007 2007-2013

Оряхово Общински план за развитие 2007 2007-2013

Роман Общински план за развитие 2007 2007-2013

Хайредин Общински план за развитие 2007 2007-2013

Справка 9.2.Информация относно стратегии, планове и програми, които се изпълняват в областта на опазване на околната среда

Община Наименование на документа Период на действие (от-до)
Статус на изпълнение на мерките по 

плановете и програмите
Приет (година)
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Наименование на 

проекта
Кратка характеристика

Източници 

на 

финансиран

е

Стойност 

на проекта
Етап на изпълнение

1 2 3 4 5
Проект № DIR-5113325-

17-115 „Дейности по 

устойчиво управление на 

резерват „Врачански 

карст” – изключителна 

държавна собственост, 

попадащ в 

териториалния обхват на 

РИОСВ-гр. Враца”. 

Цел на проекта:

Опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват 

„Врачански карст"                                                                                       

Дейности

1. Маркиране на терен на границите на резерват „Врачански 

карст".

2. Ремонт на Опознавателен маршрут „Воеводин дол-Скакля".

3. Обозначаване подходите с табели, изработка и поставяне на 

информационни табла, изграждане на кътове за отдих и 

подновяване на маркировката по маршрути „Бистрец-Леденика" 

с изходен пункт" кв.Бистрец, маршрут „Ботев път" с изходен 

пункт местността „Кръстиля" и маршрут „Кривите" с изходен 

пункт кв. „Медковец".

4. Закупуване и поставяне на интерактивна информационна 

табела на подходящо централно място в града с информация за 

маршрутите и режимите в резервата по повод отбелязване на 30 

годишнината от обявяването му.

5. Издаване на информационни материали за резерват 

„Врачански карст“. Повишаване на познанията в областта на 

защитените територии и биоразнообразието и екологичната 

култура на учащи, чрез преминаване по опознавателен маршрут 

в резерват "Врачански карст". Провеждане на конкурс за най-

чисто населено място граничещо с резерват "Врачански карст" - 

традиционно мероприятие. Изработване на тениски, шапки, 

химикалки и туристически раници с логото на резервата във 

Финансира се 

от 

Европейския 

фонд за 

регионално 

развитие и от 

държавния 

бюджет на 

Република 

България чрез 

Оперативна 

програма 

“Околна 

среда 2007 – 

2013”

Сумата на 

предоставен

ата 

безвъзмездн

а финансова 

помощ е 352 

900.00лв., от 

които от 

Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие: 

299 

965.00лв. и 

Национално 

съфинансир

ане: 52 

935.00лв.

През 2013 г. са изпълнени част от 

предвидените дейности, свързани основно с 

информационни и образователни дейности 

с деца: пленер в резервата, фотолов, 

преминаване по опознавателен маршрут и 

др.  Беше организиран и хепънинг по  повод 

отбелявзане на 30 год от обявяването на 

резервата, който беше интересно събитие за 

жителите на града. Присъстваха 

представители на ОПОС, както и други 

официални гости. Осигурени са текущ и 

окончателен одит на проекта, както и 

задължителните материали за публичност 

на проекта. Работи се и по  дейността, 

свързана с посетителска инфраструктура и 

капитално строителство. Работата по 

проекта продължава и до края на 2014г, 

когато е крайния срок за неговото 

изпълнение, ще бъдат реализирани и 

останалите дейности, с което ще бъде 

постигната и поставената цел. 

Справка 10. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение  
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"Интегриран 

инвестиционен проект 

във водния сектор на гр. 

Враца"

Реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр. Враца, 

реконструкция на водопроводната мрежа, подмяна на главен 

довеждащ водопровод, реконструкция и доизграждане на 

канализационната мрежа

ЕС 

(Кохезионен 

фонд), 

Държавен 

бюджет, 

Община 

Враца

136 373 

288,07 лв., 

от тях 123 

523 616,01 - 

безвъзмездн

а финансова 

помощ

Три от строителните обекти по проекта са в 

етап на изпълнение и реално строителство: 

“Реконструкция на водопроводната мрежа и 

реконструкция и удължаване на 

канализационната мрежа на гр. Враца - 

Етап 1”; “Реконструкция на водопроводната 

и реконструкция и удължаване на 

канализационната мрежа на гр. Враца – 

Етап 2” и “Реконструкция на ПСОВ на гр. 

Враца”. Изпълнени на канализационна 

мрежа със съответните сградни 

канализационни отклонения и ревизионни 

шахти, както и част от водопровод в кв. 

Дъбника, кв. Кулата и Централна градска 

част.

Предвижда се рехабилитация на 

стоманения и реконструкция на 

съществуващия захранващ водопровод от 

язовир “Среченска бара” до града. Проекта 

се изпълнява в два етапа: 1-ви - проучване и 

проектиране и 2-ри – изпълнение на 

строителството. В изпълнениен на първия 

етап е изготвен работен проект, който 

предвижда ремонтни дейности по 

съществуващия стоманен водопровод –и 

реконструкция на азбестоциментовия 

водопровод. По втория етап е проведена 

открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за строителство при 

условията на ФИДИК – Червена книга.

"Интегриран 

инвестиционен проект 

във водния сектор на 

гр.Козлодуй"

Реконструкция на водопроводната мрежа, доизграждане на 

канализационната мрежа, доизграждане на ПСОВ, гр. Козлодуй

ОП "Околна 

Среда 2007-

2013г."

25 623 

442,59 лв., 

от които: 18 

939 422,14 

лв.- 

финансиран

е от ЕС 

(Кохезионен 

фонд); 4 734 

Проекта се изпълнява в три етапа. До 

момента са изпълнени главен събирател до 

ПСОВ, главни и второстепенни клонове от 

канализационната система. Изградена е 

ПСОВ на гр. Козлодуй. Предстой 

въвеждане в експлоатация
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"Интегриран 

инвестиционен проект 

във водния сектор на гр. 

Бяла Слатина" - 

"Техническа помощ за 

подготовка на 

интегриран 

инвестиционен проект 

във водния сектор на гр. 

Бяла Слатина"

Доизграждане на канализационна система, реконструкция и 

рехабилитация на канализацията и водопроводната мрежа и 

изграждане на ПСОВ

Осигурено 

финансиране 

по ОП 

"Околна 

Среда 2007-

2013г."за 

"Техническа 

помощ за 

подготовка на 

Интегриран 

инвестиционе

н проект във 

водния сектор 

на гр. Бяла 

Слатин"

1 205 555 

лв.за 

Техническа 

помощ

Изпълнени са канализационна мрежа със 

съответните сградни канализационни 

отклонения, ревизионни шахти и 

водопроводна мрежа със сградни 

водопроводни отклонения. Подготвена е 

стоителна площадка за изграждане на 

ПСОВ, гр. Бяла Слатина.

"Доизграждане на 

канализационната мрежа 

и изграждане на ПСОВ 

на гр. Мездра"

Доизграждане на канализационна система и изграждане на 

ПСОВ

Финансиране 

по ОП 

"Околна 

Среда 2007-

2013г. За 

"Техническа 

помощ за 

Сключен договор по ОПОС за изпълнение 

на проектното предложение. 

"Изграждане на 

пречиствателна станция 

за отпадъчни води, 

канализационна мрежа и 

съпътстващата я 

водопроводна мрежа на 

територията на гр. 

Мизия"

Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, 

канализационна мрежа и съпътстващата я водопроводна мрежа 

на територията на гр. Мизия

ОП "Околна 

Среда 2007-

2013г."

Извършено прединвестиционно проучване. 

В процес на подготовка на документация за 

кандидатстване по ОПОС

"Интегриран 

инвестиционен проект 

във водния сектор на гр. 

Криводол"

Доизграждане на канализационна система и изграждане на 

ПСОВ

ОП "Околна 

Среда 2007-

2013г."

Извършено прединвестиционно проучване. 

Внесена в МОСВ документация за 

финансиране по ОПОС, Приоритетна Ос 1.

"Рехабилитация на 

водопроводната мрежа и 

изграждане на 

канализация с ПСОВ с 

капацитет 1000 е.ж. в с. 

Крушовица, общ. 

Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, 

канализационна мрежа и съпътстващата я водопроводна мрежа 

Мярка 321 на 

"Програма за 

развитие на 

селските 

райони"

Приключило строителство на 

канализационната и съпътстващата я 

водопроводна мрежа. В процес на 

строителство ПСОВ.
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"Изграждане на 

пречиствателна станция 

за отпадъчни води и 

канализационни мрежи 

на с. Бутан, с. Гложене и 

с. Хърлец, общ. 

Козлодуй"

Изграждане на канализационни системи и пречиствателна 

станция за отпадъчни води

Готовност за 

кандидатства

не за 

финансиране 

по 

приоритетна 

ос 1 на ОП 

Изготвени инженеро-геоложки доклади и 

прединвестиционни проучвания

"Изграждане на 

пречиствателна станция 

за отпадъчни води с 

капацитет 4 200 е.ж. в 

землището на гр. Роман"

Изграждане на канализационна система и пречиствателна 

станция за отпадъчни води

ОП "Околна 

Среда 2007-

2013г."

На етап изготвени прединвестиционни 

проучвания и внесена документация в 

МОСВ

Инвестиционен проект 

”Управление на 

отпадъците на община 

Козлодуй - закриване на 

съществуващо сметище 

за твърди битови 

отпадъци на гр. 

Козлодуй”

Рекултивация на градско депо за битови отпадъци По ПМС 209 

за 

рекултивация 

на общински 

сметища

Извършено прединвестиционно проучване. 

Изготвена  документация за кандидатстване 

по ОПОС

Сепарираща инсталация 

за битови отпадъци към 

РДНО Враца-Мездра

Изграждане на сепарираща инсталация Държавния 

бюджет-

ПУДООС

4 798 615 лв Въведен в експлоатация с ДПК но все още 

не се експлоатира.

„Проект за закриване и 

рекултивация на градско 

депо за битови отпадъци- 

гр.Криводол” 

Рекултивация на градско депо за битови отпадъци По ПМС 209 

за 

рекултивация 

на общински 

сметища

Изготвена документация и внесена за 

съгласуване в МОСВ.

„Закриване и 

рекултивация на депо за 

твърди битови отпадъци 

на Община Бяла 

Слатина” 

Рекултивация на градско депо за битови отпадъци По ПМС 209 

за 

рекултивация 

на общински 

сметища

Изготвена документация и съгласувана в 

МОСВ. Готовност за кандидатстване на 

ОПОС

„Закриване и 

рекултивация на депо за 

твърди битови отпадъци 

на Община Оряхово”

Рекултивация на градско депо за битови отпадъци По ПМС 209 

за 

рекултивация 

на общински 

сметища

Изготвена документация и съгласувана в 

МОСВ. Готовност за кандидатстване на 

ОПОС
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„Рекултивация на старо 

сметище- гр.Мездра” 

Рекултивация на градско депо за битови отпадъци По ПМС 209 

за 

рекултивация 

на общински 

сметища

Изготвена документация и съгласувана в 

МОСВ. Готовност за кандидатстване на 

ОПОС

„Рекултивация на клетки 

1.1 и 1.2 на Регионално 

депо за неопасни 

отпадъци на общините 

Враца и Мездра”

Рекултивация на регионално депо за битови отпадъци Съфинансира

не-ПУДООС, 

държавен 

бюджет, 

собствени 

средства

Изготвена документация и внесена за 

съгласуване в МОСВ.
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Посетители в информационния център на РИОСВ 50

Посетители на Интернет-страницата на РИОСВ 1 254 567

Брой проведени консултации с обществеността по ОВОС 18

Брой проведени срещи за обществени обсъждания на доклада по ОВОС, спрямо проведените процедури по ОВОС, в това 

число

         -          Брой на участвалите в обществените обсъждания 52

         -          Брой на направените предложения  от обществеността 9

         -       Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от обществеността 9

Брой проведени консултации с обществеността на екологични оценки на планове и програми, в това число _

         -          Брой на участвалите в консултациите с обществеността _

         -          Брой на направените предложения  от обществеността _

         -      Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от обществеността                                                                                                                                                                                                  _

Брой проведени обществени обсъждания, свързани с обявяване на защитени територии и зони, разработване и приемане на 

планове за управление на защитени територии, в това число
_

        -          Брой на участвалите в обществените обсъждания _

        -          Брой на направените предложения  от обществеността _

        -       Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от    обществеността _

Форуми 

Конкурси

2 

Лозунг за водата

Еко-послание на брошура “Защитени територии в 

област Враца”

Открити уроци 1 На тема “Грижи се за водата”

Изложби

Обучителни семинари

Издадени информационни материали Брошура “Защитени територии в област Враца”

Други

11. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА

Проведени информационно- образователни кампании за обществеността (да се посочат наименованията на кампаниите) 5

Вид проведена дейност

Справка 11.1.Информация за дейности за повишаване на общественото съзнание и  култура в областта на опазване на околната среда и участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения  

Брой/тема
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журналисти граждани НПО Други

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В-

73/10.01.2013г.

Копие от последен договор за 

обществена поръчка, сключен по 

реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ през 2012г.

Дарина 

Палова 

Фондация 

«Програма 

Достъп до 

Информаци

я» гр. 

София

Да

№ 1/ 

28.01.2013г.

В- 

90/11.01.2013г.

Доклади за състоянието на 

околната среда през 2007-2012г. 

на РИОСВ-Враца, както и 

Доклади по ОВОС и ОС, 

екологични оценки, изследвания 

или проучвания на други 

инвестиционни намерения 

процедирани в последните пет 

години, засягащи територията на 

ЗЗ "Острови Козлодуй", "Златия", 

"Златията" и "Река Огоста" по 

Директивата за Местообитанията 

и Директивата за "Дивите птици", 

както и придружаващите ги 

мониторингови доклади върху 

прилепи и птици от РИОСВ-

Враца

Любен 

Маринов 

директор на  

"АЕЦ 

Козлодуй - 

Нови 

мощности" 

ЕАД, гр. 

Козлодуй

Да, частичен 

№ 2/ 

29.01.2013г.

Обжалване Друго

Справка 11.2.Регистър на заявленията за достъп  до  информация                                                                                

Заявление № Вид на исканата информация
Заявител

Решение за 

предоставяне 

на достъп до 

информация

Решение за 

отказ за 

предоставяне на 

достъп до 

информация

Мотиви за 

отказа
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В- 

297/01.02.2013г

.

Информация за фирмата, 

извършваща изкопни дейности за 

добив на инертни материали в 

района на затворената мина 

"Плакалница", с. Згориград, 

правното основание за 

извършване на тези дейности, 

извършвани проверки, 

замервания и резултати на река 

Лева в района на мината, както и 

добиваните инертни материали 

подлагани ли са на замерване и 

анализ и с какви резултати

Валя 

Георгиева 

Кръстева, 

гр. Враца

Да

№ 4/ 

15.02.2013г.

В- 

372/07.02.2013г

.

Издадени крайни актове по реда 

на глава шеста от ЗООС и чл. 31 

от ЗБР, както и планирани и 

извършени проверки на следните 

инвестиционни предложения: 

"Създаване на речна 

информационна система в 

българската част на р. Дунав - 

БУЛРИС", "Подобряване на 

системите за навигация и 

топохидрографните измервания 

на р. Дунав", "Информационна 

система за управление на трафика 

на плавателни съдове", 

"Подобряване на безопасността и 

условията за корабоплаване в 

акваторията на пристанищата по 

р. Дунав", както и планирани и 

извършени проверки на 

посочените инвестиционни 

предложения

Любен 

Маринов 

директор на 

"АЕЦ 

Козлодуй - 

Нови 

мощности" 

ЕАД, гр. 

Козлодуй

Да 

частичен № 3/ 

13.02.2013г.

Изпратено 

по 

компетентн

ост на 

МОСВ гр. 

София
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В-

392/08.02.2013г

.

Одобрени или в процес на 

одобряване инвестиционни 

предложения в землищата на гр. 

Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, 

гр. Мизия, с. Бутан, гр. Оряхово, 

както и действащи предприятия в 

30 километровата зона около 

"АЕЦ Козлодуй", техните 

емитери на отпадъчни води и 

отпадъчни газове

Любен 

Маринов 

директор на 

"АЕЦ 

Козлодуй - 

Нови 

мощности" 

ЕАД, гр. 

Козлодуй

Да, 

частичен № 3/ 

13.02.2013г.

В- 

423/12.02.2013г

.

Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху 

околната среда, издавани от 

Директора на РИОСВ-Враца за 

инвестиционни предложения за 

утилизиране на боеприпаси на 

нашата територия

Цвета 

Стефанова 

Христова, 

гр. Стара 

Загора

Драгомира 

Тодорова 

Раева 

ръководите

л на 

проекти в 

екологично 

сдружение 

“За Земята”, 

гр. София

Уведомите

лно писмо 

до 

заявителит

е, че 

РИОСВ-

Враца  

няма 

издавани 

инвестиции 

предложен

ия за 

утилизиран

е на 

боеприпаси

В- 

889/08.04.2013г

.

Копие от протоколите от 

извършвания мониторинг на 

подземни води в района на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД и копия от 

протоколите от лабораторните 

изпитвания от контролните 

проверки на заустванията на 

нерадиоактивните отпадъчни 

води на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Любен 

Маринов 

директор на  

"АЕЦ 

Козлодуй - 

Нови 

мощности" 

ЕАД, гр. 

Козлодуй

Да

№ 6/ 

23.04.2013г.
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В- 

780/26.03.2013г

.

Информация за брой фирми и 

площадки за дейности с ОЧЦМ с 

приложена безусловна и 

неотменяема банкова гаранция по 

чл. 67, ал. 2 от ЗУО, както и брой 

фирми и площадки, подали за 

дейности с ОЧЦМ без приложена 

безусловна и неотменяема 

банкова гаранция по чл. 67 от 

ЗУО на нашата територия

Любен 

Маринов 

директор на  

"АЕЦ 

Козлодуй - 

Нови 

мощности" 

ЕАД, гр. 

Козлодуй

Да

№ 6/ 

23.04.2013г.

В- 

956/12.04.2013г

.

Данни за инвестиционни 

намерения в зоните, намиращи се 

на 30 км. около "АЕЦ Козлодуй” 

за последните пет години

Любен 

Маринов 

директор на 

"АЕЦ 

Козлодуй - 

Нови 

мощности" 

ЕАД, гр. 

Козлодуй

Да 

№ 7/ 

07.05.2013г.

В-

1367/07.06.201

3г.

Инвестиционни предложения, 

планове и програми на 

територията на Защитени зони 

“Карлуковски карст” и 

“Карлуково” от 2007г. до 

момента

Любен 

Иванов 

Цанков  

Технически 

университет 

– София, гр. 

София

Да

№ 

8/17.06.2013г.
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В-

1832/05,08,201

3г.

Информация отностно закрити 

депа за отпадъци, закрити 

кариери и съоръжения за минни 

отпадъци и тяхната рекултивация 

на територията на РИОСВ-Враца.

Миглена 

Николаева 

Димитрова

Централна 

Лаборатори

я по 

Слънчева 

Енергия и 

Нови 

Енергийни 

Източници 

към БАН.

Гр.София

Да

№ 

9/13,08.2013г.

В-

1863/06,08,201

3г.

Информация отностно всички 

общински депа за битови 

отпадъци, на които предстои 

закриване и рекултивация към 

днешна дата( с издадена Заповед 

на РИОСВ за прекратяване на 

експлотацията им)

Валерия 

Герова

Директор 

"ПНООП"

гр.София

Да

№ 

10/13.08.2013г

.

В-

2296/01,10,201

3г.

Инвестационни предложения 

МВЕЦ "Левище 2" и МЕВЦ 

"Габровница 2", предприети 

действия и изразени становища.

Любомир 

Костадинов

експерт в 

програма 

Води на 

WWF-

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България

гр.София

Да

№ 

11/09.10.2013г

.
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В-

2299/01,10,201

3г.

Етап на процедура по 

преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС за ИП ВЕЦ 

"Ритлите-Енерджи", оценка 

съвместимост със Защитените 

зони, плищ на засегнати имоти, 

попадащи в защитените зони и 

Природниа Парк. 

Любомир 

Костадинов

експерт в 

програма 

Води на 

WWF-

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България

гр.София

Да

№ 

12/09.10.2013г

.

В-

2431/16,10,201

3г

Приблизителна площ на 

засегнатите от ИП ВЕЦ "Ритлите-

Енерджи" имоти попадащи в 

съответните Зашитени зони и 

Природния парк 

Любомир 

Костадинов

експерт в 

програма 

Води на 

WWF-

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България

гр.София

В-

2821/25,11,201

32г.

Становища с допустимост на 

инвестационни предложения за 

изграждане на съоръжения  с цел 

производство на електроенергия 

от води и тяхното съответствие 

спрямо плана за упрвление на 

речните басейн.

Любомир 

Костадинов

експерт в 

програма 

Води на 

WWF-

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България

гр.София

Да

№ 

13/03.12.2013г

.
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В-

3022/19,12,201

3г

Предоставяне на информация за 

наличните асвалтови бази във 

района на РИОСВ-Враца. 

Михаил 

Недялков  

Тянков

гр.Хасково

Да

№ 

01/02.01.2014г

.

Забележки: Информацията, която се попълва в колона № 11 “Друго” е следната:

-          Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.

-          Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал исканата информация.

-          Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация. 

-          Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ субекти) за вземане на 

отношение по компетентност.
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Брой Средна продължителност

0 0 0

Справка 11.3.Информация за Европейската комисия при докладването по Директива 2003/4/ЕО относно достъпа до информация за околна среда

% на заявленията за достъп до информация, обработени в срок, съгласно ЗДОИ

100

% на заявленията за достъп до информация, обработени в удължен срок, съгласно ЗДОИ

0

Процедури, проведени съгласно чл. 6 (Достъп до правосъдие), параграфи 1 и 2 от Директива 2003/4/ЕО относно достъп на обществеността до информация за околна среда

Средна себестойност
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