
Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Варна през м. май 2015 г. 
 

 1 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец май 2015 г. са извършени общо 24 проверки на място, от които:  

 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 19 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 2 други проверки (2 участие в ДПК). 

Дадени са общо 3 предписания. 

Извършени са 39 проверки по документи на представени доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, планове за управление на разтворителите 
(ПУР) и схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърдени 15 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 15 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 16 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 8 бр. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 
месец април 2015 г.; 

 Утвърдени 8 пробовземни точки на 2 дружества с организирани неподвижни източници 
на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

 Издадени са 2 удостоверения на 2 дружества за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за 
норми за ЛОС. 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 2 проверки по плана за текущ контрол, от които 1 проверка с контролни 
измервания. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 
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ВОДИ 

Извършени са общо 33 проверки на място, от които:   

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 24 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната среда и 
водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и 
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 4 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 4 проверки по разпореждане. 

Дадени са общо 13 предписания. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

 През отчетния период са извършени: 

Планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
 8 бр. на билкозаготвителен пункт в общ. Провадия, общ. Тервел, общ. Долни чифлик, 

общ. Добричка и общ. Аксаково; 
 4 бр. на пазари и магазини за цветя на територията на обл. Варна и обл. Добрич; 

 16 бр. проверка за установяване на състоянието на вековни дървета, намиращи се на 
територията на обл. Варна и обл. Добрич.  

 
15 броя проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри, от които: 

 7 бр. проверки, във връзка с постъпили сигнали за мъртви делфини, от които 2 броя в 
село Кранево, 1 брой в КК Албена и 4 броя в община Варна. Сигналите са 
основателни и екземплярите са оставени на място; 

 7 бр. проверки, във връзка с постъпили сигнали за: отглеждане на диви птици в гр. 
Добрич – 1бр.; мъртвъв пеликан в с. Казашко, общ. Варна – 1 брой и мъртви делфини 
в гр. Варна – 5 броя. Сигналите са неоснователни; 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за зашеметена граблива птица в гр. Провадия, 
общ. Провадия. Птицата е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

 
3 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. на вековно дърво във връзка с дадено предписание да бъдат запушени 4 бр. 
малки хралупи е изпълнено; 

 1 бр.  на вековно дърво във връзка с предложение от община Крушари, за обявяване 
на вековен летен дъб за защитен, дадени са 2 бр. предписания за представяне на 
документ, от който да е виден имота в който се намира дървото и точните му GPS 
координати; 
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 1 бр. извънредни проверки, във връзка със заявления за регистрация на екземпляри от 
видовете по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ бр. 77/2002 
г.). 

 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
  
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 20 планови 
проверки:  

 ЗЗ BG 0002046 "Ятата" – 1 бр. 
 ЗЗ BG0000104 "Провадийско-Роякско плато" – 1 бр. 
 ЗЗ BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" – 2 бр. 
 ЗЗ BG0000635 "Девненски хълмове" – 1 бр. 
 ЗЗ BG0002050 "Дуранкулашко езеро" – 2 бр. 
 ЗЗ BG0000156 "Шабленски езерен комплекс" – 3 бр. 
 ЗЗ BG0002082 "Батова" – 2 бр. 
 ЗЗ BG0000191 "Варненско-Белославско езеро" – 2 бр. 
 ЗЗ BG 0002115 "Било" – 1 бр. 
 ЗЗ BG 0000107 "Суха река" – 1 бр. 
 ПИ № 10032.13.2, земл. село Ваклино-ПДНГ сондаж – 1 бр. 
 ПИ № 07257.50.385, земл. село Българево-ПДНГ сондажи Е-4 и Е-6 – 1 бр. 
 ПИ № 02508.90.753, гр. Балчик-"АЛбена "  АД- ЛПСОВ – 1 бр.  
 Регионално депо с. Въглен – 1 бр. 

По време на проверките не са констатирани нарушения. 
 
През същия период са извършени 5 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. извънредна проверка на ЗЗ BG0002061 Балчик - ПИ 02508.90.751, във връзка с 
констатирано натрупване на строителни отпадъци в землището в имота.  

 1 бр. извънредна проверка на поземлени имоти с. Оброчище, общ. Балчик, 
собственост "Маша Краес" ООД, и "МСД Груп-Варна" ООД, по преписка за наличие 
и/или липса на дюнни природни местообитания. По време на проверката не е 
установено наличие на дюнни природни местообитания. 

 3 бр. извънредни проверки на местност "Камчийски пясъци", с. Шкорпиловци, общ. 
Долни Чифлик, за недопускане унижаване на дюнни природни местообитания. 

 
 Изготвени са 5 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 204 бр. становища, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата 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, вкл. и 
писма за закупуване на земеделска техника. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 През месeц май 2015г. експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 71 бр. планови проверки:  

 Р „Калиакра“ – 6 бр. 
 ПР „Балтата“ – 6 бр. 
 ЗМ „Горска барака“  – 1 бр.;  
 ЗМ “Орлова могила” – 1 бр.; 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 17 бр. 
 ЗМ „Лонгоза“ – 5 бр. 
 ЗМ „Степите“ – 6 бр.  
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 17 бр. 
 ЗМ „Яйлата“ – 1 бр. 
 ЗМ „Блатно кокиче“  - 5 бр. 
 ЗМ „Побити камъни“ – 1 бр. 
 ЗМ „Ятата“ – 1 бр. 
 ЗМ „Ароматна матиола“ – 1 бр. 
 ЗМ „Суха река“ – 1 бр. 
 ЗМ „Цар Борисов лопен“ – 1 бр.  
 ПЗ „Находище на бял оман“ – 1 бр.  

  
 При проверка на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ е съставен  1 бр. АУАН за нарушаване 
режимите на ЗТ – извършване на любителски риболов с една рибарска пръчка в забранен 
период; 
 
 През същия период са извършени 28 бр. извънредни проверки:  

 ЗМ „Орлов камък“ – 1 бр. проверки за спазване режимите на защитената територия; 
 ЗМ „Лонгоза“ – 4 бр. проверки за спазване режимите на защитената територия и 1 бр. 

по сигнал за насипване на река Камчия със земни маси, в участък попадащ в границите 
на ЗМ; 

 ПЗ „Находище на бял оман“ – 2 бр. проверки за  спазване режимите на защитената 
територия; 

 ЗМ “Шабленско езеро” -  1 извънредна проверка във връзка недопускиане на изтичане  
на  езерни води от Шабленско езеро в Черно море.  

 Р „Камчия“ – 17 бр. извънредни проверки за спазване режимите на защитената 
територия; 

 Р „Калиакра“ – 1 извънредна проверка във връзка с писмо за поставени преместваеми 
обекти в границата на защитената територия;. 

 „Пристан“ ЕООД, гр. Варна – 1 извънредна проверка, във връзка с констатирано 
насипване на река Камчия със земни маси, в участък попадащ в границите на ЗМ 
„Лонгоза“. Дадено е 1 бр. предписание, за преустановяване на дейностите. 

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на биологичното 
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разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                   

Извършени са общо 72 проверки, от които:  

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 57 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки за последващ контрол;  

 3 проверки по жалби и сигнали; 

 9 други проверки (1 по подадено заявление за издаване на разрешително за 
извършване на дейности с отпадъци, 1 по подадено заявление за изменение на  
разрешително за извършване на дейности с отпадъци, 4 по подадени заявления за 
анулиране на работни листи, 2 уведомление за съдействие на МП Варна запад и 1 по 
уведомление за съдействие на ИП Варна).  

Дадени са общо 34 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 4 решения за изменение/допълнение на разрешение за извършване на  дейности по 
третиране на отпадъци; 

 1 решение за прекратяване действието на разрешение за извършване на  дейности по 
третиране на отпадъци; 

 10 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на 
дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 98 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 36 дружества; 

 19 анулирани работни листи на 5 дружества; 

 67 заверени отчетни книги на 37 дружества. 
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ПОЧВИ 

Извършени са общо 13 проверки, от които: 

• 5 проверки по плана за текущ контрол; 

• 2 проверки по сигнал; 

• 6 други проверки (по разпореждане на областния управител за проверка на складове за 
залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита) 

Дадени са общо 2 предписания. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 23 проверки, от които: 

 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 2 проверки на обекти, класифицирани с нисък рисков потенциал; 

 13 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 1 проверка по разпореждане; 

 4 други проверки (2 участия в ДПК и 2 по разпореждане на кмета на община Варна). 

Дадени са общо 30 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

 
Извършена е 1 проверка - участие в ДПК на реконструкция на Двореца на културата и 

спорта, гр. Варна. 

През отчетния период са валидирани: 

 27 годишни доклада по опазване на околната среда на оператори с издадени 

комплексни разрешителни;  

 41 доклада на оператори, задължени да докладват по  Регламент 166/2006 ЕО. 
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ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
(ОВОС/ЕО) 
 

За периода от 04.05.2015г. до 29.05.2015г. са извършени: извънредни проверки на място 
във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК) – няма, контрол по документи за 
изпълнение на условията в решения по ОВОС, съгласно план 2015 г. и информация за етапа на 
реализация на инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, 
закриване) – 11 броя, извънредни проверки – 1 броя, и превантивен контрол на основание чл. 
152 от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 7 
бр. 

I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за 
въвеждане на строежите в експлоатация: - няма  

II. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в 
решения по ОВОС, съгласно план 2015 г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване), 
проверки на място: 

1. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 147/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 004601/08.05.2015г. Дадено е едно 
предписание. ИП е на етап съгласуване на тръжна документация с Разплащателна агенция. 
Възложител: Община Провадия. 

2. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 164/ПР/2013г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 010380/13.05.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „Албена“ АД, к.к. Албена. 

3. Решения за преценяване на необх. от извършване на ОВОС №№ ВА – 74/ПР/2014г. и 
75/ПР/2014г. на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 010382/13.05.2015г. Не са 
дадени предписания. Възложител: „ПДНГ“ АД, гр. София. 

4. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 53/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 010381/13.05.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „ПДНГ“ АД, гр. София. 

5. Решение по ОВОС № 3-2/101/2005г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП 
№ 010383/13.05.2015г. Не са дадени предписания. Възложител: „ЕВН-Каварна“ ЕООД, гр. 
Пловдив. 

6. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 58/ПР/2013г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 006723/15.05.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „Камчия агро“ ЕООД, гр. Долни чифлик. 

7. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 57/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 006722/15.05.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „Лонгоз 04“ ООД, гр. Варна. 

8. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 154/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 006721/15.05.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „ТЕМОС-ГМ“ ООД, гр. София. 
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9. Решение по ОВОС № ВА 9/2011г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 
006725/20.05.2015г. Не са дадени предписания. Възложител: Община Аксаково. 

10. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 78/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 006724/20.05.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „МИТ-ТТХ“ ООД, гр. Варна. 

11. Решение по ОВОС № 21-10/2010г. на МОСВ. Съставен е КП № 006726/22.05.2015г. 
Не са дадени предписания. Възложител: „Пристанище-Логистичен център“ ЕАД, гр. София. 

 
III. Извършени извънредни проверки: 
1. Извънредна проверка на „изграждане на когенератор № 5“, в гр. Варна. Проверката е 

във връзка с изменение в обстоятелствата  - Решение № ВА-42/ПР/2014г. Съставен е КП № 
010384/25.05.2015г.   

 
IV. Становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или 

участия, в т.ч. и др.: 
 Становища по дневен ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ –7 

бр.; 
 Съставени КП – 12; 
 Съставен АКТ № 0000002550/27.05.2015г. за установяване на административно 

нарушение на „Пристан“ ЕООД, гр. Варна.  
 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 10 АУАН: 

 “Дийон 07“ ЕООД, гр. Провадия - по чл. 4 буква “б”, ал. 1 от Закона за защита от 
вредното въздействие на химическите вещества и смеси за неправилно съхранение на 
несъвместими категории опасни химични вещества; 

 “Теди” ЕООД, гр. Добрич – по чл. 30 буква “л” от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за извършване на дейности с ЛОС без извършена регистрация. 

 ЕТ „Валентин Владимиров“ – по чл.46, ал.1, т. 3, буква “б” от Закона за водите за 
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото 
разрешително; 

 Катя Маринова Иванова – по чл.133, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците 
за предаване на отпадъци, които нямат битов характер; 

 „Клас олио” ООД, с. Карапелит - по чл. 34 буква “е”, т. 2 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за неспазване нормата за общи емисии на летливи органични 
съединения, по резултатите от представения План за управление на разтворителите за 
2014 г.; 
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 „Гранд хотел Варна“ АД, гр. Варна – по чл. 34 буква “и”, ал. 10 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух за изтичане на фреон 22 от две климатични 
инсталации в атмосферния въздух; 

 „ОМВ България“ ООД, гр. София – по чл. 48, ал.1, т. 3 от Закона за водите за 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели ХПК и БПК5, 
зрегламентирани в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект; 

 „ОМВ България“ ООД, гр. София – по чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите за 
неизпълнение на условие в разрешителното – превишено е количеството на заустените 
отпадъчни води през 2014 г., регламентирани в разрешителното за заустване на 
отпадъчни води в повърхностен воден обект; 

 „Пристан” ЕООД, гр. Варна – по чл. 166, т. 2 от ЗООС, във връзка с неизпълнение на 
условие по т. 5 от Решение № ВА-9/ЕО/2013г. за преценяване необходимостта от 
извършване на ЕО на проект за разполагане на преместваеми обекти – инф. център и 
вишка за наблюдение на птици; 

 Валентин Неделчев Тодоров, с. Дуранкулак  - нарушил 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за 
управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро”. 

 

Издадени са 6 наказателни постановления на: 

 
 “Лайтхаус Голф енд Спа хотел“ АД, гр. Варна - по чл. 36, ал. 1 от Закона за чистотата 

на атмосферния въздух, за непредставен доклад от СПИ на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на котелната централа, 
поради което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.; 

 
 Михаил Маринов Михов – по чл. 40, във връзка с §1, т.16 от Закона за опазване на 

околната среда за запалване на нива (стърнище) в землището на с. Рогачево, поради 
което на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС е наложена глоба в размер на 500 лв.; 

 „Бултранспорт Груп“ ЕООД, с. Припек – по чл.134, ал.1, т.1 от Закона за управление на 
отпадъците за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, поради което е 
наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.; 

 
 Катя Маринова Иванова – по чл.133, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците 

за предаване на отпадъци, поради което е наложена глоба в размер на 1 500 лв.; 
 

 
 „Клас олио” ООД, с. Карапелит - по чл. 34 буква “е”, т. 2 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух за неспазване през 2014 г. на нормата за общи емисии на летливи 
органични съединения, поради което е наложена имуществена санкция в размер на 7 
000 лв.; 
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 Георги Атанасов Парушев, нарушил 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 
„Дуранкулашко езеро”, поради което на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 
от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 30 лв. 

 

Наложена е 1 преустановителна ПАМ: 

 „Медведев - СС” ЕООД, с. Карапелит – по чл. 128, т. 2 и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за управление на отпадъците за неизпълнение в срок на поставено условие 
(представяне на ПУП за дейности с отпадъци - ОЧЦМ) в разрешителното за 
извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали на площадка, находяща 
се в гр. Добрич, ул. “Бойчо Огнянов” № 6, ПИ с индентификатор 72624.618.36.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съгласували: 

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев ………………………………….. дата ……………………. 2015 г. 

Директор дирекция ПД Пламен Ташев ……………………………….. дата ………………………… 2015 г. 

Директор дирекция АФПД Йорданка Пеева ……………………………….. дата ………………………… 2015 г. 

Обобщил: 
Старши специалист ТД по АО в дирекция АФПД Татяна Василева .......................................... дата ......................2015 г.       
             


