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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 Март 2016 г. 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През март 2016 г. са извършени общо 10 проверки на място, от които:  

 2 проверки по плана за текущ контрол; 

 6 проверки за последващ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 1 друга проверка (участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж). 

Дадено е 1 предписание. 

Извършени са 48 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 са 2 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, съставени 
са протоколи образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 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; 

 ПУР/СНЕ – 11 бр. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Годишен отчет за веществата, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови 
газове; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 
месец февруари  2015 г.; 
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 Утвърдена е 1 пробовземна точка на дружество с организиран неподвижен източник на 
емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 2 проверки на място по подадени жалби с контролни измервания на нивата 
на шума, излъчван в околната среда от промишлени източници. Не са констатирани 
наднормени нива на шум. 

ВОДИ 

Извършени са общо 22 проверки на място, от които:   

 11 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; 

 4 проверки по жалби и сигнали; 

 4 други проверки (2 за пломбиране на дренажни кранове и 2 участия в ДПК). 

Дадени са общо 8 предписания. 

ОТПАДЪЦИ  

Извършени са общо 65 проверки, от които:  

 54 проверки по плана за текущ контрол; 

 3 проверки за последващ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 1 проверка по разпореждане; 

 5 други проверки (3 по подадено заявление за изменение и допълнение на разрешение 
за дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за анулиране на 
работни листи, 1 по уведомление на МВР за оказване на съдействие).  

Дадени са общо 18 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци 

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

 1 решение за прекратяване на действието на разрешение за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци; 

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

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

 4 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 за 
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 94 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 38 дружества; 

 2 анулирани работни листи на 2 дружества; 

 55 заверени отчетни книги на 40 дружества. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 7 проверки, от които: 

 1 проверка на обект, класифицирани с нисък рисков потенциал; 

 5 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по разпореждане. 

Дадено е 1 предписание. 

 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.03.2016г. до 31.03.2016г. 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 2016 г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване) и 
проверки на място - 5, превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по 
дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 11 бр., издадени Решения по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО - 18 бр. (11+7). 

 
I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за 
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въвеждане на строежите в експлоатация: - няма  
 
II. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в 

решения по ОВОС, съгласно план 2016г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване) и 
проверки на място: 

- Контрол по документи по изпълнение на Решение №ВА-75/ПР/2014 г.; 
- Контрол по документи по изпълнение на Решение №ВА-5/ПР/2015 г.; 
- Контрол по документи по изпълнение на Решение №ВА-74/ПР/2014 г.; 
- Контрол по документи по изпълнение на Решение №ВА-30/ПР/2015 г.; 
- Контрол по документи по изпълнение на Становище по ЕО № ВА- 1/2013 г.; 
 
III. Извършени извънредни проверки:  
- По сигнал в местност „Баба Алино”, гр. Варна, с констативен протокол № 002144. 
 
IV. Превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС:  
През отчетния период 01.03.2016 г. – 31.03.2016 г. са издадени: 
 11 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни 

предложения; 
7 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми; 
2 бр. – Качество на ДОВОС; 
1 бр. – Консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО на ОУП Община Аксаково. 
 

         V. Становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или 
участия, в т.ч. и др.: 

  Становища по дневни редове за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ 
– 11 бр. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През месeц март 2016г. експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 79 бр. планови проверки:  

 
 Р „Калиакра“ – 6 бр.; 
 Р „Камчия“ – 10 бр. 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 17 бр.; 
 ЗМ „Степите“ – 6 бр.; 
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 19 бр.; 
 ЗМ „Яйлата“ – 2 бр.; 
 ПП „Златни пясъци“  - 1 бр.; 
 ЗМ „Казашко“ – 1 бр.; 
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 ЗМ „Мочурището“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Петрича“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Аладжа манастир“ – 1 бр. 
 ЗМ „Побити камъни“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Ятата“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Лонгоза“ – 11 бр. 
 ПЗ „Горна и долна Капладжа“ – 1 бр. 

 
През същия период са извършени 4 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. на ПР „Балтата“ – по режима на ЗТ; 
 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“ – по режима на ЗТ; 
 1 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ – по режима на ЗТ; 
 1 бр. на ЗМ „Лонгоза“ – във връзка със заявление за съгласуване на дейности на 

територията на защитената местност. 
 

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: 
 
14 броя планови проверки, от които: 

5 бр. проверки на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. 
6 бр. проверки на вековни дървета в общ. Варна и общ. Аксаково. 
3 бр. проверки на пазари за цветя в гр. Варна. 
11 броя проверки по сигнали за бедстващи екземпляри и за защитени растителни 

видове, от които: 
5 бр. проверка, във връзка със сигнали за животни в безпомощно състояние, от видовете ням 
лебед, сова, малък кормуран, обикновен таралеж и бял щъркел. Един от сигналите е 
неоснователен, а останалите 4 сигнала са основателни, животните са настанени за лечение и 
отглеждане в ОП ЦЗПЖ гр.Добрич, /дадени са общо 6 бр. предписания/. Екземплярът от вида 
бял щъркел е умрял по време на транспортиране. 
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за намерен мъртъв делфин на плажната ивица в местност 
"Кабакум", гр. Варна. Сигналът е неоснователен. 
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за лебеди предлагани за консумация в с. Стожер, общ. 
Добричка. Сигналът е неоснователен. 
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за застрашено гнездово местообитание на бял щъркел в 
с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик. Сигналът е основателен, с писмо изх. № С-
1270/1/17.03.2016 са дадени 2 бр. предписания на “Енерго-Про Мрежи” АД за обезопасяване 
на гнездото. 
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1 бр. проверка, във връзка със сигнал препратен от ОДБХ-Варна за продажба на плод глог с 
мирис на бензин и мухъл, маса 220, Кооперативен пазар, гр. Варна. Сигналът е неоснователен.  
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за събиране на листа бръшлян в Приморски парк, гр. 
Варна. Сигналът е неоснователен. 
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за продажба на защитено растение (Залист), като 
декорация в цветни букети на Цветен пазар, гр. Варна. Сигналът е неоснователен.  
 
 
5 бр. извънредни проверки:  

1 бр. проверка на две находища на пролетна циклама в с. Аспарухово, общ. Дългопол и с. 
Гроздьово, общ. Долни чифлик, във връзка с Разрешително № 671/29.02.2016 г. на МОСВ по 
Наредба № 8. 
1 бр. проверка, във връзка писмо вх. № 1347/12.03.2016 за находище на снежно кокиче - 
установени са листа от еденични растения от сем. Кокичеви в горски фонд, СО Боровец, 
Варна. 
1 бр. проверка на вековно дърво № 396 в ДР, с. Батово, общ. Добричка, във връзка с  с писмо 
вх. № 08-01-1749/28.03.2016 г. от Община Добричка за наличие на сухи клони. Дадени са 3 бр. 
предписания за обезопасяване на дървото. 
1 бр. проверка на гнездово местообитание на бял щъркел в с. Добротич, общ. Вълчи дол. С 
писмо изх. № 08-01-1343/1/22.03.2016 са дадени 2 бр. предписания на “Енерго-Про Мрежи” 
АД за обезопасяване на гнездото. 
1 бр. проверка на изложба на екзотични видове птици на клуб "Рио Папагали БГ", гр. Варна, 
във връзка със заявление вх. № 1018/24.02.2016 г. Нарушения не са констатирани. 
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили: 
 
1 бр. проверка по сигнал във връзка с извършване на незаконна сеч в горски фонд, землище с. 
Николаевка, общ. Суворово, попадаща в ЗЗ “Суха река” по хабитати. Сигналът е 
неоснователен, извършваната сеч е съгласно план-извлечение за извършване на сеч, 
съгласувано с РИОСВ-Варна.  
 
 Изготвено е 1 решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони.  
  
 Изготвени са 8 решения за прекратяване на процедури във връзка с установена 
недопустимост спрямо режимите на ЗЗ. 
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 Изготвени са 159 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. 
   

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 5 проверки на място, от които: 

 4 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни; 

 1 друга проверка (участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж). 

Дадено е 1 предписание. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 2 АУАН: 
1. „Месо и местни продукти Жар“ ЕООД, гр. Варна, нарушил чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ 

от ЗВ. 
2. „Нола 7“ ООД, гр. София, нарушил чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗЗВВХВС, във връзка с чл. 26, 

ал. 8 от същия закон. 

Наложени са 2 имуществени санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 
1. “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич, ПСОВ “Шабла” – за превишаване на 

индивидуалните емисионни ограничения за заустване на пречистени отпадъчни води в 
повърхностен воден обект Шабленско езеро по показател общ фосфор, в размер на 35 
лв./мес. 

2. Община Каварна, ПСОВ “Каварна” – за превишаване на индивидуалните емисионни 
ограничения за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект 
Сухо дере по показатели общ азот и общ фосфор, в размер на 1509 лв./мес. 

 

 
 
 
Съгласували: 
 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева...................................................... дата ......................... 2016 г.     

               

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2016 г. 

 

Директор дирекция ПД Д.Ташева.............................................................................. дата ......................... 2016 г. 

 

                 
Обобщил: 
Ст.специалист в дирекция АФПД Татяна Василева .......................................... дата ......................2016 г.       
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