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

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец август 2015 г. са извършени общо 56 проверки на място, от които:  

 48 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 4 проверки по сигнали; 

 3 други проверка (2 участия в ДПК и 1 по уведомление на Митнически пункт Варна 
за внос на фреони). 

Дадени са общо 16 предписания. 

Извършени са 31 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 – 16 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 август 2015 г.; 

 Утвърдени 3 пробовземни точки на 1 дружестваос организирани неподвижни 
източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 2 проверки по плана за текущ контрол на промишлени обекти, 
източници на шум, излъчван в околната среда. 

Представени са 6 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
“Скай - К” АД, гр. Варна, “Агросилоз” ЕООД, гр. Каварна – Зърнобаза, с. Приселенци, 
“Агросилоз” ЕООД, гр. Каварна – Зърнобаза, гр. Каварна, “Илтекс” ЕООД, гр. Варна, 
“Витагрейн” АД, гр. Генерал Тошево и АНСДА ЕООД, с. Игнатиево. 

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

Извършени са общо 17 проверки на място, от които:   

 7 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; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 6 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 3 проверки по разпореждане. 

Дадени са общо 4 предписания. 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

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

9 бр. на билкозаготвителен пункт в обл. Варна и обл. Добрич; 
13 бр. на Общини и Държавно-горски/ловни стопанства  
5 бр. проверка за установяване на състоянието на вековни дървета, намиращи се в територията 
на обл. Варна и обл. Добрич. 

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

24 бр. проверки, във връзка с постъпили сигнали за мъртви делфини. Дадени са 
разпореждания на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР екземплярите да останат на място. 
19 бр. проверка, във връзка със сигнали за намерени в безпомощна състояние или мъртви 
екземпляри от Приложенията на ЗБР.  
 
 19 бр. извънредни проверки:  

10 бр. за разпореждане с видове включени в ЗБР – настанени в спасителни центрове. 
1 бр. извънредна проверкя по дадено предписание на ОП „Зоопарк-СЦ-Варна“. Предписанието 
е изпълнено.  
3 бр. във връзка с подадени заявления за регистрация на видове по ЗБР. 
1 бр. във връзка изгоряло щъркелово гнездо, с. Бъсково, общ. Провадия – не са намерени 
бестващи екземпляри 
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1 бр. по сигнал за отглеждане на костенурки, Приморски парк – Варна – не са констатирани 
защитени видове. 
1 бр. по сигнал за отглеждане на европейска блатна костенурка, Бистро Морска звезда – Варна 
– не са констатирани защитени видове; 
1 бр. във връзка с опастност от унищожаване на щъркелово гнездо. Дадено е предписание с 
писмо до Енерго-про-мрежи. 
1 бр. във връзка с притежаване на 2 бр. екземпляри от видовете „зелена морска котка“ и 
„белораменен капуцин“. Съставен АУАН по ЗЗЖ. 
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
 През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили  
6 бр. планови проверки:  
 2 бр.  ЗЗ BG0002082 "Батова". По време на проверките не са констатирани  

нарушения.  
 2 бр.  ЗЗ BG0002060 "Галата". По време на проверките не са констатирани  

нарушения.  
 1 бр. ЗЗ BG0000102 "Долината на река Батова". По време на проверките не са 

констатирани. 
нарушения. 
 1 бр. ЗЗ BG0000133 "Крайморска Добруджа". По време на проверките не са 

констатирани. 
нарушения. 
5 бр. извънредна проверка:  
 2 бр. - местност Камчийски пясъци, общ. Долни чифлик – във връзка осъществяване на 

контрол с цел недопускане унищожаване на дюнни природни местообитания.  
 1 бр.  на ЗЗ "Шабленски езерен комплекс" BG0000156 и ЗЗ "Езеро Шабла-Езерец" 

BG0000621 - Шабленска Тузла , във връзка възникнал пожар. Пожарът е засегнал около 
200 дка. 

 1 бр. на ПИ № 07257.40.126, с. Българево, общ. Каврна, Община Каварна, във връзка 
изпълнение на дадено предписание. Предприети са действия по реда на ЗАНН; 

 1 бр. ПИ № 07257.46.603, с. Българево, общ. Каврна, във връзка с преписка за 
инвестиционно предложение. 

 

 

 
 
 Изготвени са 9 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 130 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. 
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ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                               

Извършени са общо 36 проверки, от които:  

 19 проверки по плана за текущ контрол; 

 5 проверки за последващ контрол; 

 6 проверки по жалби и сигнали; 

 1 проверка по разпореждане; 

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

Дадени са общо 14 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

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

 2 регистрационни документа за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

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

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

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

 1 решение за прекратяване регистрацията; 

 68 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 24 дружества; 

 24 анулирани работни листи на 10 дружества; 

 60 заверени отчетни книги на 31 дружества. 

ПОЧВИ 

Извършени са 5 проверки, от които: 

 2 проверки по жалби и сигнали; 

 3 други проверки (По заповед на областния управител на Добрич за проверка на 
складове за залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита). 
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Дадено е 1 предписание. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 2 проверки  по плана за текущ контрол. 

Дадени са общо 7 предписания. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 8 проверки, от които: 

 5 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 3 други проверки (2 участия в ДПК и 1 за промяна на комплексно разрешително) 

По ЗОПОЕЩ е извършеня 1 планова проверка на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово. 

Дадено е 1 предписание. 
ОВОС/ОС 
 

За периода от 03.08.2015г. до 31.08.2015г. са извършени: извънредни проверки на място 
във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК) – 1 бр., 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) – няма, извънредни проверки – няма, и превантивен контрол на основание чл. 152 
от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 1 бр. 
(ОбЕСУТ-Добрич участие) и 9 бр. становища. 

 
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: 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 –9 

бр.; 
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 Участие в общински ЕСУТ - 1 бр. 
 Участие в ДПК – 1 бр. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 7 АУАН: 

 
1. „В и К“ ООД, гр. Добрич – по чл.48, ал.1, т. 3 от Закона за водите за превишаване 

индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително  за ползване на 
воден обект по показатели желязо. 

 
2. „В и К Златни пясъци“ ООД - по чл.46, ал.1, т. 3 от Закона за водите за ползване на 

воден обект Черно море за заустване на отпадъчни боди без разрешително. 
 

 
3. ЕТ „Димитър Катранджиев“, с. Крапец – 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. 

4. „Булярд корабостроителна индустрия“ АД, гр. Варна - по чл.8, ал.2, т.3, буква “а” от 
Закона за управление на отпадъците за констатирано смесено съхранение на отпадъци 
на площадка, отредена за съхранение на отпадъчни материали. 

5. „Корект“ ООД – по 35, ал.1, т. 1 от  Закона за управление на отпадъците за 
извършване на дейности по съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба 
МПС на площадка, без необходимото за целта разрешително. 

6. Емил Петров Скорчев, гр. Варна, нарушил чл. 21 от Закона за защита на животните, във 
връзка с чл. 64 от същия закон, за забранени за притежаване на видове от разред 
Примати. 

7. ЕТ „Борис-Б Анелия Иванова”, с. Българево, общ. Каварна, нарушил чл. 166, т. 3 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон, за 
неизпълнено предписание – премахване на заведение за хранене, разположено на 
територията на резерват „Калиакра“. 

 

Издадени са 4 наказателни постановления на: 

1. ЕТ „Димитър Катранджиев“, с. Крапец – 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, поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон е наложена 
имуществена санкция в размер на 3 000 лв. 

 
2. „Смарт инвест 2010“ ЕООД, гр. Балчик - по чл.46, ал.1, т. 3, буква “б” от Закона за 

водите за ползване на воден обект Черно море за заустване на отпадъчни боди без 
разрешително, поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон е наложена 
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 



 7 

 
3. “В и К” ЕООД, гр. Добрич – по чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите за неизпълнение 

на условие в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден 
обект, поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон е наложена 
имуществена санкция в размер на 3 000 лв.   
 

4. „Жижо 82“ ООД, гр. Варна – по 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, чл.4, 
ал.1 от Наредбата по ОВОС и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за 
неуведомяване на най-ранен етап за инвестиционно намерение, поради което на 
основание чл.162, ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1 
000 лв. 

 
 

 
Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 “Легалити” АД, Ваканционен клуб “Вила Романа”, с. Топола – текуща ежемесечна 

санкция с НП № И-З-318-1В/26.08.2015 г. за превишаване индивидуалните емисионни 
ограничения в издаденото разрешително  за ползване на воден обект по показатели 
БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен и общ фосфор, в размер на 324, 44 
лв/мес.   

Наложена е 1 принудителна административна мярка (ПАМ) на: 
 Община Провадия (Общинско депо за неопасни отпадъци) – превантивна ПАМ № 

187/05.08.2015 г. за спиране на експлоатацията и дейностите по обезвреждане чрез 
депониране на битови и строителни отпадъци на Общинско депо за неопасни отпадъци, 
гр. Провадия, считано от посочения краен срок за изграждане на регионално депо за 
общините от регион Провадия, определен в Плана за действие. 
 

 
 
 
 

 
 
Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................... дата ......................... 2015 г.                   

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

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

               
Обобщил:         
Старши специалистТД по АО в дирекция АФПД Татяна Тодорова .......................................... дата ...............2015 г.       
             


