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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец юни 2015 г. са извършени общо 47 проверки на място, от които:  

 14 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 29 проверки по плана за текущ контрол; 

 3 проверки по сигнали; 

 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 

Дадени са общо 9 предписания. 

Извършени са 27 проверки по документи на представени доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, 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 – 12 доклада; 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Обобщена и представена в ИАОС инвентаризация на емисиите на летливи 

органични съединения в обхвата на Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 

 Информация до РП Девня за състоянието на атмосферния въздух за периода януари 
– май 2015 г.; 

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

 Утвърдени 5 пробовземни точки на 3 дружества с организирани неподвижни 
източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

 Издадено е 1 удостоверение за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за 
ЛОС. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 3 проверки, от които: 
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 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 1 съвместна проверка по сигнал с представители на община Варна и РЗИ – Варна; 

 1 друга проверка с контролни измервания за нивата на шума, излъчван в околната 
среда от промишлен източник. 

Представени са 4 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
“Дружба стил” АД, гр. Варна, “Макс мел” ЕООД, гр. Добрич, “Ескана” АД, гр. Варна и 
“Добруджански хляб” АД, гр. Добрич. 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 

ВОДИ 

Извършени са общо 34 проверки на място, от които:   

 7 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 17 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; 

 6 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 4 други проверки (1 по постъпило уведомление за отмяна на наложена текуща санкция, 
1 участие в ДПК и 2 проверки за представена информация от дружества, задължени по 
закона за водите).  

Дадени са общо 8 предписания. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 
 
Планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 

 
 7 бр. планови проверки на зоомагазини в гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 
 1 бр. проверка в пазари гр. Добрич, във връзка с продажбата на градински и лозов 

охлюви. Не са констатирани нарушения. 
 7 бр. на билкозаготвителен пункт в обл. Варна и обл. Добрич; 
 6 бр. проверка за установяване на състоянието на вековни дървета, намиращи се в 

територията на обл. Варна и обл. Добрич. 
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 1 бр. проверка на ботаническа градина – УБГ гр. Балчик.   
 
 

4 броя проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри, от които: 
 3 бр. проверка, във връзка с постъпили сигнали за мъртви делфини. Два от тях са 

основателни – дадени са разпореждания на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място Един не е основателен – не е открит умрял екземпляр 
от вида делфин. 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за ранен мишелов. Сигналът е неоснователен. 
 
 
4 бр. извънредни проверки:  
 

 1 бр. извънредна проверка по дадено предписание. Предписанието е изпълнено 
представена е книгата и позволителните на билкозаготвителен пункт; 

 1 бр. извънредна проверка на по дадени предписания за укрепване на вековно дърво. 
Предписанията са изпълнени.   

 1 бр. извънредна проверка по дадени предписания във връзка с предложение за 
обявяване на вековен летен дъб за защитен. Предписанията са изпълнени.   

 1 бр. извънредна проверка на зоопарк  в гр. Варна и във връзка във връзка с дадени 
предписания за настаняване на екземпляри по CITES.  

 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
  
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 13 планови 
проверки:  

 ЗЗ BG0000102 "Долината на река Батова" – 2 бр. 
 ЗЗ BG0002060 "Галата"– 3 бр. 
 ЗЗ BG0002044 "Камчийска планина" – 3 бр. 
 ЗЗ BG0000133 "Камчийскa и Еменска планина" – 1 бр. 
 ЗЗ BG0000100 "Плаж Шкорпиловци" – 1 бр. 
 ЗЗ BG0000116 "Камчия" – 2 бр. 
 ЗЗ BG 0000107 "Суха река" – 1 бр. 

По време на проверките не са констатирани нарушения. 
 
През същия период са извършени 2 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. извънредна проверка на ПИ 07257.11.73, землище на с. Българево - овощна 
градина, във връзка с преписка за установяване дали е съществуваща овощната 
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градина..  
 1 бр. извънредна проверка на ПИ 10135.5511.825 - КЗ Прибой, гр. Варна, във връзка с 

наличие и/или липса на дюнни природни местообитания. 
  
 Изготвени са 6 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 216 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. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През месeц юни 2015 г. експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 66 бр. планови проверки:  

 Р „Калиакра“ – 4 бр. 
 ПР „Балтата“ – 4 бр. 
 ПП “Зл. пясъци” – 1бр. 
 ЗМ „Бежаново“  – 1 бр.;  
 ЗМ “Голямо и малко було” – 1 бр.; 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 19 бр. 
 ЗМ „Степите“ – 4 бр.  
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 16 бр. 
 ЗМ „Яйлата“ – 3 бр. 
 ЗМ „Блатно кокиче“  - 5 бр. 
 ЗМ „Петрича“ – 1 бр. 
 ЗМ “Казашко” – 1 бр. 
 ЗМ “Аладжа манастир” – 1бр. 
 ЗМ “Голямата канара” – 1бр.  
 ЗМ „Мочурището“ – 1 бр.  
 ЗМ “Пробития камък – Цар Борисов лопен” – 1бр. 
 ЗМ “Трижилкова метличина” – 1 бр. 
 ЗМ “Неделенолистно великдинче” -1 бр. 

  
 
През същия период са извършени 39 бр. извънредни проверки:  

 ЗМ „Лонгоза“ – 9 бр. по спазване  режимите на защитената територия. Установено 
навлизане в река Камчия, с туристическа лодка, без съгласуване с РИОСВ-Варна. 
Следва изясняване на случая и предприемане на законови действия, съгласно 
изискванията на Закона за защитените територии. 

 Р „Камчия“ – 14 бр. извънредни проверки за спазване режимите на защитената 
територия; 

 11 бр. извънредни проверки на резерват “Калиакра” във връзка със сигнал за незаконни 
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бараки на територията му. Дадени са 10 бр. предписания. 
 4 бр. извънредна проверка в изпълнение на Заповед № 97І19.05.2015г. на директора на 

РИОСВ-Варна, за извършване на ревизия на дейността охраната по северните 
защитените територии. 

 1 бр. извънредна по искане за сеч на дървета в ЗМ “УБГ-Балчик”. 
 
 Съставен е АУАН на кмета на община Аврен за нарушаване на изискванията на Заповед 
№РД 386/15.06.20107г. като е издал разрешение за отсичане на дървесна растителност в 
защитената територия. 

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

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                              

Извършени са общо 66 проверки, от които:  

 9 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 14 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки за последващ контрол;  

 4 проверки по жалби и сигнали; 

 29 проверки по разпореждане; 

 8 други проверки (2 по подадено заявление за изменение на  разрешително за 
извършване на дейности с отпадъци, 3 по подадени заявления за анулиране на работни 
листи, 2 уведомления за съдействие на МП Варна запад и 1 по уведомление за 
съвместна проверка с ОД на МВР и НАП).  

Дадени са общо 13 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 1 решение за изменение/допълнение на разрешение за извършване на  дейности по 
третиране на отпадъци 

 15 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; 
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 1 решение за отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на дейности 
по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за прекратяване регистрацията; 

 94 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 28 дружества; 

 13 анулирани работни листи на 3 дружества; 

 77 заверени отчетни книги на 44 дружества. 

ПОЧВИ 

 Извършени са 3 други проверки по разпореждане на областния управител на област 
Добрич за проверка на складове за залежали и негодни за употреба препарати за 
растителна защита. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 24 проверки, от които: 

 13 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 

 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 

 7 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 1 друга проверка (1 по разпореждане на областния управител на област Варна). 

Дадени са общо 35 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 10 проверки, от които: 

 6 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 4 други проверки (2 участия в ДПК и 2 проверки, във връзка със съставяне на АУАН) 
 
 



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

 7 

ОВОС/ОС 
 

За периода от 01.06.2015г. до 30.06.2015г. 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 2015г. и информация за етапа на 
реализация на инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, 
закриване) – 3 броя, извънредни проверки – няма, и превантивен контрол на основание чл. 152 
от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 11 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 2015г. 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 – 62/ПР/2013г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 006727/18.06.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: „Екопроект-С“ ЕООД, гр. Търговище. 

2. Решение по ОВОС № ВА-1/2014г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 
06728/18.06.2015г. Не са дадени предписания. Възложител: „Ескана“ АД, гр. Варна. 

3. Решение по ОВОС № ВА-7/2014г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 
06729/18.06.2015г. Не са дадени предписания. Възложител: „Ескана“ АД, гр. Варна. 

 
III. Извършени извънредни проверки: няма. 
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 –11 

бр.; 
  Съставени КП – 3; 
  Съставен АКТ № 0000002751/12.06.2015г. за установяване на административно 

нарушение на „Клас олио“ ЕООД, с. Карапелит, общ. Добричка.  

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 5 АУАН: 

 „Евроманган“ ЕАД, с. Църква – по чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите за неизпълнено 
условие от разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 
представяне на годишен доклад за изпълнението на условията в разрешителното. 
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 „Хранинвест“ ЕООД, с. Кичево – по чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите за 
неизпълнено условие от разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
води за представяне на годишен доклад за изпълнението на условията в 
разрешителното. 

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич - по чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за 
водите за неизпълнено условие от разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води за спазване изискванията на чл. 126 от същия закон. 

 Емануил Младенов Манолов - кмет на община Аврен, нарушил чл. 82, т. 1 от Закона за 
защитените територии, във връзка със забраната по т. 13 от 3.2.1. Режими на ПУ на Р 
„Камчия” и буферната му зона и чл. 34 от Закона за защитените територии.  

 „Клас олио” ЕООД, с. Карапелит, общ. Добричка- по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване 
на околната среда, във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон. 

 

Издадени са 5 наказателни постановления на: 

 “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, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 6 от 
същия закон, поради което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
 

 “Теди” ЕООД, гр. Добрич – по чл. 30 буква “л” от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с & 24, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на ЗЧАВ, поради което е наложена имуществена санкция в 
размер на 1000 лв. 
 

 „Евроманган“ ЕАД, с. Църква – по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите за неизпълнено 
условие от разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 
представяне на годишен доклад за изпълнението на условията в разрешителното, 
поради което е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. 

 
 „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, 
регламентирани в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект, поради което е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв;  

 
 Валентин Неделчев Тодоров - по чл. 81, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Закона за 

защитените територии, поради което е наложена глоба в размер на 30 лв. 
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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.       
             
 

 


