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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 Ноември 2015 г. 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 
През месец ноември 2015 г. са извършени общо 52 проверки на място, от които:  

 8 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 32 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 5 проверки по сигнали; 
 5 други проверка (4 участие в ДПК и 1 по уведомление на Митнически пункт Варна за 

внос на фреони). 

Дадени са общо 8 предписания. 
Извършени са 35 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 – 21 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 ноември 2015 г.; 

 Утвърдени 4 бр. пробовземни точки на 1 дружество; 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 4 проверки на промишлени обекти източници на шум, излъчван в околната 
среда, от които: 

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
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Представени са 4 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
“Стойчев Агро” ООД, с. Стожер, ЕТ “Недко Митев” гр. Добрич, “Ксела България” ООД, гр. 
Добрич и “Кооперация Гурково” с. Гурково. 

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

ВОДИ 

Извършени са общо 44 проверки на място, от които:   
 7 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 27 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; 
 3 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
 1 проверка по разпореждане; 
 4 други проверки (3 участия в ДПК и 1 за пломбиране) 

Дадени са общо 10 предписания. 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Извършени са общо 98 проверки, от които:  
 7 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 80 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 6 други проверки (1 по подадено заявление за изменение и допълнение на разрешение 

за дейности с отпадъци, 1 за анулиране на работни листи, 1 участие в ДПК и 3 по 
уведомления от МП Варна запад за съмнения за незаконен внос на отпадъци.).  

Дадени са общо 83 предписания. 

През отчетния период са издадени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 5 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране 

на отпадъци; 
 3 регистрационни документи за  изменение и/или допълнение на регистрационен 
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документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 6 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 Решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ; 
 49 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 27 дружества; 
 70 анулирани работни листи на 5 дружества; 
 48 заверени отчетни книги на 36 дружества. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 19 проверки, от които:  
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 12 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 2 други проверки (1 по уведомление за съдействие от ОД на МВР) 

Дадени са общо 29 предписания. 

ПОЧВИ 

Извършени са 11 проверки, от които: 
 6 по плана за текущ контрол; 
 5 по разпореждане на ИАОС за представяне годишна информация за състоянието на 

складовете за залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита; 

Дадени са общо 7 предписания. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 12 проверки, от които: 
 2 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 
 10 други проверки (10 участия в ДПК) 

По ЗОПОЕЩ е извършена 1 планова проверка на “Индустриална зона Варна Запад” ЕООД 
гр. Девня. 
 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 През месeц ноември 2015г. експертите и специалистите по защитени територии при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 57 бр. планови проверки:  
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 Р „Калиакра“ – 5 бр.; 
 ПР „Балтата“ – 5 бр.; 
 ЗМ "Казашко" – 1 бр. 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 17 бр.; 
 ЗМ „Степите“ – 5 бр. ; 
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 17 бр.; 
 ЗМ „Мочурището“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Блатно кокиче“  - 5 бр.; 
 ЗМ "Ятата" – 1 бр. 

 
През същия период са извършени 25 бр. извънредни проверки:  

 10 бр. на ЗМ „Лонгоза“ – за спазване режимите на ЗТ. 
 12 бр. на Р „Камчия“ – за спазване на режимите на ЗТ. 
 1 бр. на Р „Калиакра“ -  във връзка със сигнал за отсичане на храстова растителност. 

Сигналът е неоснователен. 
 1 бр.на ПР „Балтата“  – във връзка със сигнал за опасни дървета на територията на ПР; 
 1 бр.на ЗМ „Снежанска кория“ – във връзка със сигнал за сеч на дървета на територията 

на защитената местност. Изясняват се обстоятелствата. 
  

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: 
 

 5 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
 
1 бр. на склад за билки в гр. Варна; 
4 бр. на Общини и Държавно-горски/ловни стопанства  
 

 2 броя проверки по сигнали за бедстващи екземпляри, от които: 
2 бр. проверки, във връзка със сигнали за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 
Приложенията на ЗБР. Сигналите са основателни. 

 1 бр. от бедстващите птици е пусната на свобода в подходящ за вида район; 
 1 бр. от птиците в безпомощно състояние е настанена в ОП "Зоопарк-СЦ"-

Варна, дадени са 2 бр. предписания, същите са закрити и птицата е  
прехвърлена в ОП ЦЗПЖ-Добрич, дадени са 2 бр. предписания за лечение и 
отглеждане на екземпляра. 
 

 4 бр. извънредни проверки:  
2 бр. във връзка с регистрация на приплоди от видовете: Сив папагал-Жако, Жълтокачулато 
какаду и Сенегалски папагал. 
2 бр. във връзка с дадени общо 4 бр. предписания за поставяне на платформи (гнездилки) на 
електрически стълбове. Предписанията са изпълнени. 
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ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
  
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили: 
 
2 бр. извънредни проверки:  
1 бр. на поземлен имот в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, във 

връзка с преписка за инвестиционно предложение и наличие на дюнни местообитания. 
1 бр. във връска с недопускане унищожаване на природни дюнни местообитания в 

местност Камчийски пясъци 
 

 Изготвени са 5 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони. 
 Изготвени са 108 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 02.11.2015г. до 30.11.2015г. са извършени: извънредни проверки на място 
във връзка с подадено уведомление за ИП – 0 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 – 12 бр., издадени Решения по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО - 13 бр. (7+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: - няма. 

IV. Превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС: 
 

През отчетния период 02.11.2015 г. – 30.11.2015 г. са издадени: 
 7 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни 

предложения; 
 6 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-12 бр. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 5 АУАН: 

 
1. Реджеп Кемал Кисьов, гр. Варна, нарушил чл. 35 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, във връзка с параграф 1, т. 1 и т. 2 от ДР на същия закон.  
2. „Глас дизайн” ООД, гр. Добрич, нарушил чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 29, ал. 2 от същия закон. 
3. Община Тервел, гр. Тервел, нарушил чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, във връзка с 

чл. 200, ал.1, т.6 от същия закон.  
4. Община Тервел, гр. Тервел, нарушил чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, във връзка с 

чл. 200, ал.1, т.6 от същия закон. 
5. ЕТ „Станимир Сотиров”, гр. Варна, нарушил чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за управление 

на отпадъците, във връзка с чл. 29, ал. 2 от същия закон. 

Издадени са 4 наказателни постановления на: 

 
1. НП № 0000002026-71/18.11.2015г. на „Пито-кар” ЕООД, нарушил чл. 136, ал.2, т. 3 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от същия закон-
извършва дейност по третиране (съхраняване-R13) на ИУМПС без разрешителен 
документ за дейности с отпадъци, поради което на основание чл.136, ал. 2, т. 3 от 
Закона за управление на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 10 
000 лв. 

2. НП № 01414-70/18.11.2015г. на „Корона лав” ООД, 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-не е изпълнило дадени с констативен протокол предписания, 
поради което на основание чл.35, ал. 3, т. 3 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химични вещества и смеси е наложена имуществена санкция в размер 
на 1 000 лв. 

3. НП № 01412-66/23.11.2015г. на „Клас олио” АД, 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 – употребяваните за нуждите на производствената дейност опасни 
химични вещества и смеси не се съхраняват в съответствие с изискванията на 
Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С, поради което на основание чл. 
35, ал. 3, т.3 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси 
е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 

4. НП № 0000002996-64/23.11.2015г. на „ТХ Русалка холидейз” ЕООД, нарушил чл. 23, 
ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – дружеството не е уведомило РИОСВ-
Варна за настъпила аварийна ситуация по тръбопровода служещ за отвеждане на 
битово-фекални води от Туристическо селище Русалка до Пречиствателна станция за 
отпадъчни води Русалка, поради което на основание чл. 162, ал.1 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. 

Наложени са 2 имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

 “Клас олио” АД, с. Карапелит – текуща имуществена санкция за превишаване нормите 
за допустими емисии на въглероден оксид, изпускан в атмосферния въздух от 
експлоатацията на парен котел № 2, в размер на 240 лв/мес; 
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 “ПДНГ” АД, гр. София, Петролно находище Тюленово – текуща имуществена санкция 
за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател 
нефтопродукти в отпадъчните води при заустване № 8, в размер на 99 лв/мес;  

 
 
 
Съгласували: 
 

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

               

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

 

Нач. Отдел  „ПК и СР“ Дерия Ташева...................................................... дата ......................... 2015 г.  

 

Нач. Отдел  „НЕМ и БР“ Христина Геонова............................................. дата ......................... 2015 г.  

 

 

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

 
 


