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Р ЕПУБЛИКА БЪ ЛГА Р ИЯ  
М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 

 

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

 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец октомври 2015 г. са извършени общо 21 проверки на място, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по сигнали; 
 14 други проверка (13 участие в ДПК и 1 по уведомление на Митнически пункт Варна 

за внос на фреони). 

Дадени са общо 4 предписания. 

Извършени са 22 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 14 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 14 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 8 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 октомври 2015 г.; 
 Информация до МОСВ за регистрираните концентрации на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и озон за 

летния период на 2015 г. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 2 проверки на промишлени обекти източници на шум, излъчван в 
околната среда, от които: 
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 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по сигнал; 

Дадено е 1 предписание. 

Представени са 7 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
“Агрополихим” АД, гр. Девня, “Яйца и птици Зора” АД, с. Дончево, “Булярд 
Корабостроителна индустрия” ЕАД, гр. Варна, “Девен” АД, гр. Девня, “Солвей соди” АД, гр. 
Девня, “Георги Бенковски 2000” АД, с. Бенковски и “Ел Си Ем” ООД, гр. Добрич. 

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

ВОДИ 

Извършени са общо 43 проверки на място, от които:   
 19 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; 

 3 проверки за последващ контрол; 
 6 проверки по постъпили сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 14 други проверки (11 участия в ДПК, 2 за пломбиране на авариен савак и 1 по 

разпореждане на Районна прокуратура Балчик) 

Дадени са общо 8 предписания. 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 34 проверки, от които:  
 24 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 7 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 по подадено заявление за издаване на разрешение за дейности с 

отпадъци).  

Дадени са общо 6 предписания. 

През отчетния период са издадени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
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 2 решения за прекрятяване на действието на разрешение за дейности по третиране на 
отпадъци; 

 3 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; 

 36 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 19 дружества; 
 29 заверени отчетни книги на 20 дружества. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 11 проверки, от които:  
 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал; 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 по уведомление за съдействие от ОД на МВР) 

Дадени са общо 16 предписания. 

ПОЧВИ 

Извършени са 5 проверки, от които: 
 1 по постъпил сигнал; 
 2 по разпореждане; 
 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). 

Дадени са общо 3 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 13 проверки, от които: 
 4 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 
 9 други проверки (8 участия в ДПК и 1 за връчване на АУАН) 

Дадено е 1 предписание. 

По ЗОПОЕЩ са извършени 2 планови проверкаи на “Метал” АД, гр. Варна и “Полимери” 
АД, гр. Девня. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 През месeц октомври 2015г. експертите и специалистите по защитени територии при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 67 бр. планови проверки:  

 
 Р „Калиакра“ – 5 бр.; 
 Р "Камчия" – 4 бр. 
 ПР „Балтата“ – 5 бр.; 
 ЗМ "Побити камъни" – 1 бр. 
 ЗМ "Лонгоза" - 4 бр.; 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 17 бр.; 
 ЗМ „Степите“ – 5 бр. ; 
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 18 бр.; 
 ЗМ „Яйлата“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Блатно кокиче“  - 5 бр.; 
 ЗМ "Ятата" – 1 бр. 
 ЗМ "Ботаническа градина-Балчик" – 1 бр. 

 
През същия период са извършени 16 бр. извънредни проверки:  

 5 бр. на ЗМ „Лонгоза“ – за спазване режимите на ЗТ. 
 9 бр. на Р „Камчия“ – за спазване на режимите на ЗТ. 
 1 бр.на местност „Малката Яйла“ – във връзка разрушаване на незаконен строеж. Не 

е констатирано замърсяване със строителни отпадъци в границите на ЗМ „Яйлата“ и  района 
извън поземления имот. 

 1бр. ЗМ “Ботаническа градина Балчик”, във връзка с искане за изграждане на 
каменни пътеки в ЗТ. 

 
 Съставен е АУАН  на Димитрий Димитров Петров за извършване на спортен риболов на 
забранено място в ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 
 

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

 
През отчетния период са извършени: 
 

 25 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
 

2 бр. на билкозаготвителен пункт и билкова аптека в обл. Варна; 
10 бр. на Общини и Държавно-горски/ловни стопанства  
8 бр. проверка за установяване на състоянието на вековни дървета, намиращи се в територията 
на обл. Варна и обл. Добрич. При едно от вековните дървета са установени 9 бр. пречупени 
клони, създаващи опасност за преминаващите. Дадени са 2 бр. предписания за отстраняването 
им. 
5 бр. на зоомагазини в гр. Варна. 
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 11 броя проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри, от които: 
11 бр. проверка, във връзка със сигнали за намерени в безпомощна състояние или мъртви 
екземпляри от Приложенията на ЗБР. 2 бр. от сигналите са неоснователни. 

- 1 бр. от бедстващите птици е пусната на свобода в подходящ за вида район; 
- 2 бр. от птиците са умрели по време на транспортиране; 
- 5 бр. от птиците в безпомощно състояние са настанени в спасителни центрове. 

Дадени са 6 бр. предписания за лечение и отглеждане на екземплярите. 
 

 4 бр. извънредни проверки:  
1 бр. извънредна проверка на вековно дърво в гр. Варна, във връзка с дадени 2 бр. 
предписания за отстраняване на 9 бр. пречупени клони. Предписанията са изпълнени. 
1 бр. във връзка с регистрация на 2 бр. приплоди от вида Сив папагал Жако. 
1 бр. във връзка с регистрация на екземпляр от вида нилски крокодил. 
1 бр. във връзка с дадени 2 бр. предписания за поставяне на птицебрани на електрически 
стълбове. Предписанията са изпълнени. 
  

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

 1 бр.  ЗЗ BG0002051 "Калиакра". По време на проверката не са констатирани 
нарушения.  
 

5 бр. извънредна проверка:  
 1 бр. поземлени имоти с. Булаир, общ. Долни чифлик, във връзка с преписка за 

инвестиционно предложение. 
 2 бр. във връзка със сигнал за разораване на природно местообитание в с. Езерец, общ. 

Шабла. Дадено е предписание за преустановяване на дейностите по обработването на 
терена. Назначена е комисия за изясняване на обстоятелствата. 

 2 бр. във връска с недопускане унищожаване на природни дюнни местообитания в 
местност Камчийски пясъци 

 
 Изготвени са 4 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 105 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. 
 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.10.2015г. до 30.10.2015г. са извършени: извънредни проверки на място 
във връзка с подадено уведомление за ИП – 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) и 
проверки на място - няма, превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по 
дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 11 бр.  



 6

 
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) и 
проверки на място – няма извършени планови проверки за периода  

 
III. Извършени извънредни проверки: - 1 бр. 
IV. Превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС:  

  
През отчетния период 01.10.2015 г. – 30.10.2015 г. са издадени: 

 6 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни 
предложения; 

 7 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми; 
 

         V. 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.; 

 Участие в семинар на тема “Прилагане на законодателството по ОВОС и екологична 
оценка при изпълнението на проекти по ОПОС” 

 Съставени КП – 1. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 5 АУАН: 

1. „Пито - кар“ ЕООД, гр. Варна – по чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, за извършване на дейности с отпадъци (ИУМПС) без необходимото за 
това разрешение. 

2. ТХ „Русалка холидейз“ ЕООД, гр. София нарушил чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 
околната среда, във връзка с чл. 155, ал.2 от същия закон, за неизпълнение на дадено 
предписание за представяне на документи удостоверяващи използваните водни 
количества от водопроводната мрежа за туристически сезон 2015 г. 

3. „Корона лав“ ООД – по чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за защита от вредното 
въздействиена химичните вещества и смеси, за неизпълнение на дадено предписание 
за представяне на документи за дейностите с ОХВ и С. 
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4. Галин Димитров Генов, гр. Девня – по 162а от Закона за опазване на околната среда, 
за допуснато замърсяване с дизелово гориво. 

5. „Димитрий Димитров Петров, гр. Варна, нарушил 3.1.1. Режими, т.12 от Плана за 
управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро”, утвърден със Заповед № РД-12-
25/11.12.2002г. на министъра на околната среда и водите. 

 

Издадени са 4 наказателни постановления на: 

1. НП № 01906-54/13.10.2015г. на „Виги турс” ЕООД, нарушил чл. 46, ал.1, т. 3, буква „б” 
от Закона за водите-ползва воден обект – Черно море за заустване на отпадъчни води 
без необходимото за това основание, 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 № 0000002993-61/13.10.2015г. на „ВиК Златни пясъци” ООД, нарушил чл. 46, ал.1, 
т. 3, буква „б” от Закона за водите-ползва воден обект – Черно море за заустване на 
отпадъчни води без необходимото за това основание, поради което на основание 
чл.200, ал. 1, т. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 
 

3. НП № 01910-67/21.10.2015г. на Община Крушари, нарушил чл. 95, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда, чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на ОВОС и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие - 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 5 000 лв. 
 

4. НП № 0000003145-69/29.10.2015г. на Христо Тодоров Дерменджиев, нарушил чл. 81, 
ал.1, т.2 от Закона за защитените територии – извършва развлекателно-туристическа 
дейност по река „Камчия” с моторна лодка, без издаден съгласувателен документ от 
РИОСВ-Варна, поради което на основание чл. 81, ал.1, т.2 във връзка с ал.3 от същия 
закон е наложена глоба в размер на 100 лв. 

 
 
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: 
Младши експерт ЕИЦ и ВО в дирекция АФПД Ценка Василева .......................................... дата ...............2015 г.       

 


