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 Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Варна през месец юли 2015 г. 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец юли 2015 г. са извършени общо 32 проверки на място, от които:  

 22 проверки по плана за текущ контрол; 

 7 проверки по сигнали; 

 3 друга проверка (1 участие в ДПК, 2 за пломбиране). 

Дадени са общо 7 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, 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 – 24 доклада; 

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 юни 2015 г.; 

 Утвърдени 4 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. 

 Издадено 1 решение за утвърждаване ПУП. 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 5 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от  ФЗ 
Васил Костов ООД, с. Л. Каравелово, „Девня трейд"ООД, гр. Варна,  Булминерал"АД, гр. 
Варна, „БГ Агро“ ЕООД, гр.Варна и ЕТ „ Гочев-Гочо Гочев", гр.  Добрич 

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

Извършени са общо 39 проверки на място, от които:   

 18 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 последващ контрол; 

 13 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 2 други проверки (2 участия в ДПК).  

Дадени са общо 12 предписания. 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 
 
 16 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
 

5 бр. на билкозаготвителен пункт в обл. Варна и обл. Добрич; 
11 бр. проверка за установяване на състоянието на вековни дървета, намиращи се в 
територията на обл. Варна и обл. Добрич. 

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

4 бр. проверка, във връзка с постъпили сигнали за мъртви делфини. Дадени са разпореждания 
на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР екземплярът е оставен на място. 
9 бр. проверка, във връзка със сигнали за намерени в безпомощна състояние екземпляри от 
Приложенията на ЗБР.  
 
 21 бр. извънредни проверки:  

8 бр. за разпореждане с видове включени в ЗБР. 
4 бр. извънредни проверки по дадени предписания. Предписанията са изпълнени.  
10 бр. във връзка с подадени заявления за регистрация на видове . 
1 бр. извънредна проверка на зоопарк  в гр. Варна и във връзка във връзка с дадени 
предписания за настаняване на екземпляри по CITES.  
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ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
  
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили  
 
3 бр. планова проверка:  
 ЗЗ BG0002097 "Белите скали". По време на проверките не са констатирани  

нарушения.  
 ЗЗ BG0000622 "Варненски Белославско комплекс". По време на проверките не са 

констатирани  
нарушения.  
 ЗЗ BG0002046 "Ятата". По време на проверките не са констатирани  

нарушения. 
 
2бр. извънредна проверка:  
 извънредна проверка във връзка с наличие и/или липса на дюнни природни 

местообитания. 
 По режимите на ЗЗ BG0000191 "Варненски Белославско езеро". По време на 

проверките не са констатирани  
 

1бр. по сигнал: 
 За увреждане на дюнни природни местообитания  - не са констатирани нарушения 

 
 Изготвени са 3 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 238 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. 
 Експерти взеха участие в съвместана проверка с представители на ИАГ и НПО. 
Проверени са 12 защитени зони за увреждане на дюнни природни местообитания.   

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                 

Извършени са общо 51 проверки, от които:  

 25 проверки по плана за текущ контрол; 

 15 проверки по жалби и сигнали; 

 11 други проверки (1 по подадено заявление за изменение на  разрешително за 
извършване на дейности с отпадъци, 5 по подадени заявления за анулиране на работни 
листи, 2 уведомления за съдействие на МП Варна запад и 3 по входящ дневник).  

Дадени са общо 19 предписания. 
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През отчетния период са издадени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 1 решение 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; 

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

 4 решения за прекратяване регистрацията; 

 61 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 29 дружества; 

 8 анулирани работни листи на 5 дружества; 

 56 заверени отчетни книги на 37 дружества. 

 ПОЧВИ 

 Извършени са 6 проверки по плана за текущ контрол. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 12 проверки, от които: 

 8 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 3 друга проверка (3 участия в ДПК). 

Дадени са общо 13 предписания. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 6 проверки, от които: 

 4 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 2 други проверки (2 участия в ДПК) 

По ЗОПОЕЩ са извършени 2 планови проверки. 

 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.07.2015г. до 31.07.2015г. са извършени: извънредни проверки – 1 бр., 
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превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневни редове за 
провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 12 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:- няма 

 
III. Извършени извънредни проверки: - 1 брой 
Във връзка с препратен сигнал от МОСВ с вх. № 346/ 22.05.2015 г., за извършване на 

строителна дейност в с. Кранево, общ. Балчик, на 20.07.2015 г. е извършена поредна проверка 
на място. 

 
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 – 12 

бр.; 
  Съставени КП – 1; 
  Съставен АКТ № 0000002752/20.07.2015г. за установяване на административно 

нарушение на Община Балчик,  затова, че в качеството си на възложител не е извършила 
писмено уведомяване на РИОСВ – Варна в най-рания етап на инвестиционното си намерение, 
съгласно  разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.  

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000002991-42/01.07.2015г. на „ОМВ България” ООД, нарушил чл. 48, ал. 1, т. 
11 от Закона за водите, поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. 

2. НП № 0000003477-46/01.07.2015г. на „Хранинвест” ЕООД, нарушил чл. 48, ал. 1, т. 11 
от Закона за водите,  поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 4 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. 

3. НП № 0000002335-45/10.07.2015г. на Емануил Младенов Манолов – кмет на общ. 
Аврен, нарушил чл. 82, т. 1 от Закона за защитените територии, във връзка със 
забраните по т. 13 от 3.2.1. Режими от Плана за управление на Р „Камчия” и буферната 
му зона и чл. 34 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 1000 лв. 
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4. НП № 0000003476-37/28.07.2015г. на ЕТ „Валентин Владимиров”, нарушил чл. 48, ал. 
1, т. 3, буква „б” от Закона за водите,  поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от 
същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 

5. НП № 0000003479-50/30.07.2015г. на ЗП „Венцислав Пантелеев”, нарушил чл. 23, ал. 1 
от Закона за опазване на околната среда, поради което на основание чл.162, ал. 1 от 
същия закон е наложена глоба в размер на 1 000 лв. 

Съставени са 7 АУАН: 
 

1. „Жижо 82” ООД, гр. Варна, нарушил чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 4, ал.1 от Наредбата за ОВОС.  

2. ЗП „Венцислав Пантелеев”, гр. Добрич, нарушил чл. 23, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда. 

3. „Лукойл България” ЕООД, гр. София, нарушила чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, 
във връзка с чл. 200, ал.1, т.2 от същия закон.  

4. Община Балчик, гр. Балчик, нарушил чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда.  

5. „Пристан” ЕООД, гр. Варна, нарушил чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон. 

6. „Виги турс” ЕООД, гр. Варна, нарушила чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, във 
връзка с чл. 200, ал.1, т.2 от същия закон. 

7. „Смарт инвест-2010” ЕООД, гр. Балчик, нарушила чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б” от 
Закона за водите, във връзка с чл. 200, ал.1, т.2 от същия закон. 

 
 


