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

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец септември 2015 г. са извършени общо 29 проверки на място, от които:  

 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 19 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки по сигнали; 

 4 други проверка (1 участие в ДПК, 1 по уведомление на Митнически пункт Варна 
за внос на фреони, 1 за разпломбиране на водогрейни котли и 1 на дружество с 15 
обекта на контролираната от РИОСВ – Варна територия с климатични инсталации с 
над 3 кг озоноразрушаващи вещества и/или флуорирани парникови газове). 

Дадени са общо 8 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 септември 2015 г.; 

 Участие в обучение за въвеждане на информационната система за ЛОС, 
организирано от ИАОС. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 6 проверки на промишлени обекти източници на шум, излъчван в 
околната среда, от които: 

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 5 проверки по плана за текущ контрол; 
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Представени са 2 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
“АСМ” ЕООД, гр. Монтана и Община Добрич – депо за неопасни отпадъци. 

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

 

ВОДИ 

Извършени са общо 35 проверки на място, от които:   

 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 10 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; 

 2 проверки за последващ контрол; 

 12 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 2 проверки по разпореждане; 

 7 други проверки (4 участия в ДПК, 1 за пломбиране на авариен савак, 2 по входящия 
дневник). 

Дадени са общо 18 предписания. 

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

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

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

2 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. 
12 бр. проверка, във връзка със сигнали за намерени в безпомощна състояние или мъртви 
екземпляри от Приложенията на ЗБР. 2 бр. от сигналите са неоснователни. 
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- 3 бр. от бедстващите птици са пуснати на свобода в подходящ за вида район; 
- 7 бр. от птиците в безпомощно състояние са настанени в спасителни центрове. 

 
 2 бр. извънредни проверки:  

1 бр. извънредна проверка по удължаване на срока на дадено предписание на ОП „Зоопарк-
СЦ-Варна“.  
1 бр. във връзка с опастност от унищожаване на 2 щъркелови гнезда. Дадено е предписание с 
писмо до Енерго-про-мрежи. 
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
 През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили: 
6 бр. планови проверки:  
 1 бр.  ЗЗ BG0000133 "Камчийска и Еменска планина". По време на проверката не са 

констатирани нарушения.  
 1 бр.  ЗЗ BG0000103 "Галата". По време на проверката не са констатирани нарушения.  
 3 бр. ЗЗ BG0002038 "Провадийско-Роякско плато". По време на проверките не са 

констатирани нарушения. 
 1 бр. ЗЗ BG0002060 "Галата". По време на проверката не са констатирани нарушения. 

 

 
1 бр. извънредна проверка:  
 1 бр. ПИ № 07257.46.603, землище с. Българево, общ. Каварна, във връзка с преписка за 

инвестиционно предложение. 
 
 Изготвени са 11 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 144 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 септември 2015г. експертите и специалистите по защитени територии при 

РИОСВ – Варна, са извършили общо 53 бр. планови проверки:  
 
 Р „Калиакра“ – 4 бр.; 
 ПР „Балтата“ – 5 бр.; 
 ЗМ "Водениците" – 1 бр. 
 ЗМ "Казашко" – 1 бр. 
 ЗМ „Козя река“ - 1 бр.; 
 ЗМ "Лиман" – 1 бр. 
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 ЗМ "Лозница" – 1 бр. 
 ЗМ "Мочурището" – 1 бр. 
 ЗМ "Побити камъни" – 1 бр. 
 ЗМ "Ракитник" - 1 бр.; 
 ЗМ "Росица" – 1 бр.; 
 ЗМ "Рояшка скала" - 1 бр.; 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 10 бр.; 
 ЗМ „Степите“ – 5 бр. ; 
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 7 бр.; 
 ЗМ „Яйлата“ – 2 бр.; 
 ЗМ „Блатно кокиче“  - 6 бр.; 
 ЗМ "Тулумова пещера" – 1 бр. 
 ЗМ "Ятата" – 2 бр. 
 ПЗ "Александрийска гора" – 1 бр. 
 ПЗ "Горна и долна Капладжа" – 1 бр. 

 
 
През същия период са извършени 27 бр. извънредни проверки:  

 2 бр. на Р „Калиакра“ – 1 бр. по сигнал за изхвърлени битовии отпадъци. Не 
основателен и 1 бр. по спазване на режима на ЗТ; 

 1 бр. на ПР „Балтата“ – по сигнал за наличие на опасно дърво, дадено е предписание 
за неговото премахване.  

 1 бр. на ПР „Балтата“ във връзка изпълнение на дадено предписание;  
 8 бр. на ЗМ „Лонгоза“ – за спазване режимите на ЗТ. 
 3 бр. на ЗМ „Шабленско езеро“ – за спазване режимите на ЗТ; 
 11 бр. на Р „Камчия“ – за спазване на режимите на ЗТ. 
 1 бр.на ПЗ "Находище на бял оман" – за спазване на режимите на ЗТ. 

 
 
 Съставен е АУАН  на Христо Тодоров Дерменджиев за извършване на развлекателно-
туристическа дейност с моторна лодка по река Камчия в частта попадаща в ЗМ „Лонгоза“, без 
съгласуване на компетентния орган. 
 

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 50 проверки, от които:  

 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 

 3 проверки по плана за текущ контрол; 
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 3 проверки за последващ контрол; 

 3 проверки по жалби и сигнали; 

 30 проверки по разпореждане; 

 9 други проверки (5 по разпореждане на районна прокуратура, Заповед на министъра на 
ОСВ и заповед на кмета на общината за нерегламентирани сметища на територията на 
общината, 2 по подадени заявления за анулиране на работни листи, 1 по  уведомление 
от ПУ Добрич за оказване на съдействие и 1 участие в ДПК).  

Дадени са общо 7 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

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

 2 решения за отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на дейности 
с отпадъци; 

 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ за 
дейности с отпадъци; 

 39 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 19 дружества; 

 13 анулирани работни листи на 5 дружества; 

 37 заверени отчетни книги на 19 дружества. 

ПОЧВИ 

Извършени са 5 проверки, от които: 

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 2 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 други проверки (2 по заповед на областния управител на Добрич за проверка на 
складове за залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита). 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 21 проверки, от които:  

 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
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 2 проверки на обекти, класифицирани с нисък рисков потенциал; 

 8 проверки по плана за текущ контрол; 

 4 проверки за последващ контрол; 

 4 проверки по разпореждане; 

Дадени са общо 36 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 8 проверки, от които: 

 2 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 6 други проверки (5 участия в ДПК и 1 за връчване на АУАН) 

По ЗОПОЕЩ е извършеня 1 планова проверка на “Манекс сън” АД, с. Слънчево. 
 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.09.2015г. до 30.09.2015г. 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) – 8 бр. и проверки на място - 3 бр., извънредни проверки – няма, и превантивен 
контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на 
ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 13 бр. + 1 участие (ОбЕСУТ) 

 
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) - 8 
бр. и проверки на място – 3 бр.: 

1. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 147/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 001259/16.09.2015г. Дадено е едно 
предписание. Възложител: Община Провадия. 

2. Решение за преценяване на необх. от извършване на ОВОС № ВА – 147/ПР/2014г. на 
директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП № 001260/16.09.2015г. Не са дадени 
предписания. Възложител: Община Провадия. 
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3. Решение № ВА – 3/2009г. по ОВОС на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП 
№ 010390/28.09.2015г. Не са дадени предписания. Възложител: „РВБ“ ЕООД. 

 
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 –13 

бр.; 
 Участие в ОбЕСУТ – 1 бр. 
  Съставени КП – 3. 
 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
Съставени са 7 наказателни постановления на: 
 

1. НП № 0000002550-40/01.09.2015г. на „Пристан” ЕООД, нарушил чл. 166, т. 2 от Закона 
за опазване на околната среда-неизпълнение на условие по т.5 в Решение за 
преценяване необходимостта от извършване на ЕО № ВА-9/ЕО/2013г., поради което на 
основание чл.166, т. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 5 
000 лв. 

2. НП № 0000002751-48/01.09.2015г. на „Клас олио” ЕООД, нарушил чл. 95, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда - възложителят не е информирал компетентния 
орган по околната среда и засегнатото население за инвестиционно намерение в най-
ранен етап,  поради което на основание чл. 162, ал. 1 от същия закон е наложена 
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 

3. НП № 0000002752-52/02.09.2015г. на Община Балчик, нарушил чл. 95, ал. 1 от Закона 
за опазване на околната среда - възложителят не е информирал компетентния орган по 
околната среда и засегнатото население за инвестиционно намерение в най-ранен етап, 
поради което на основание чл. 162, ал. 1 от същия закон е наложена имуществена 
санкция в размер на 1 000 лв. 

4. НП № 0000002336-53/04.09.2015г. на „Пристан” ЕООД, нарушил чл. 166, т. 3 от Закона 
за опазване на околната среда – неизпълнение на дадено предписание, поради което на 
основание чл. 166, т. 3 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 5 
000 лв. 

5. НП № 0000002338-57/18.09.2015г. на ЕТ „Борис-Б-Анелия Иванова”, нарушил чл. 166, 
т. 3 от Закона за опазване на околната среда – неизпълнение на дадено предписание, 
поради което на основание чл. 166, т. 3 от същия закон е наложена имуществена 
санкция в размер на 3 000 лв. 

6. НП № 0000002292-56/28.09.2015г. на „Булярд Корабостроителна индустрия” АД, 
нарушил чл. 8, ал. 2, т. 3, буква „а” от Закона за управление на отпадъците – смесване 
на неопасни с опасни отпадъци на площадка отредена за съхраняване на отработена 
шлака от бластиране, поради което на основание чл. 136, ал. 2, т. 12 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 

7. НП № 01411-65/29.09.2015г. на ЕТ „Рабор-Борис Илиев”, нарушил чл. 166, т. 3 от 
Закона за опазване на околната среда – неизпълнение на дадено предписание, поради 
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което на основание чл. 166, т. 3 от същия закон е наложена имуществена санкция в 
размер на 2 000 лв. 

 
Издадени са 7 АУАН : 

 
1. „Атанасов грийн” ЕООД, гр. Добрич, нарушил чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 

околната среда, във връзка с чл. 155, ал.2 от същия закон.  
2. ТХ „Русалка Холидейз” ЕООД, гр. София, нарушил чл. 23, ал. 1 от Закона за опазване 

на околната среда. 
3. ЕТ „Рабор-Борис Илиев”, гр. Варна, нарушил чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 

околната среда, във връзка с чл. 14, ал.4 от същия закон.  
4. „Клас олио” ЕООД, с. Карапелит, общ. Добрич, нарушил чл. 35, ал. 1, т. 6 от Закона за 

защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, във връзка с чл.4б, ал.1 
от същия закон.  

5. Община Крушари, обл. Добрич, нарушила чл. 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. 

6. „Естер ойл Начеви” ООД, гр. Генерал Тошево, нарушил чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за 
защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, във връзка с чл.26, ал.8 
от същия закон. 

7. Христо Тодоров Дерменджиев, гр. Сливен, нарушил чл.81, ал. 2, т. 2 от Закона за 
защитените територии. 

 
 
 
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.       
             

 
 
 

 

 


