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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 Януари и Февруари 2016 г. 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През януари и февруари 2016 г. са извършени общо 9 проверки на място, от които:  

 5 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки за последващ контрол; 

 2 проверки по сигнали. 

Дадени са общо 2 предписания. 

Извършени са 49 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 4 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 – 28 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 3 бр. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 3 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от “Левин 
индъстри пропъртис” АД, гр. София, “Джи Ес Малмгрийн” ООД, гр. Добрич и “Еко фураж” 
ООД, гр. Варна. 
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Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от промишлени 
източници. 

ВОДИ 

Извършени са общо 17 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; 

 2 проверки за последващ контрол; 

 2 проверки по сигнали; 

 2 проверки по разпореждане. 

Дадени са общо 4 предписания. 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 26 проверки, от които:  

 12 проверки по плана за текущ контрол; 

 5 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 по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за издаване 
регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено 
заявление за анулиране на работни листи, 1 по уведомление на МВР за оказване на 
съдействие, 2 участия в ДПК).  

Дадени са общо 12 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

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

 2 решения за прекратяване на действието на разрешение за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци; 

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

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

 5 решения за изменение и/или допълнение на 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 
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; 

 90 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 46 дружества; 

 9 анулирани работни листи на 5 дружества; 

 116 заверени отчетни книги на 52 дружества. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършена е 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание. 

 
ОВОС/ОС 
 

За периода от 04.01.2016г. до 29.02.2016г. 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 - няма, превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по 
дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия – 17 бр., издадени Решения по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО - 22 бр. (15+7). 

 
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 2016г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване) и 
проверки на място – няма извършени планови проверки за периода.  
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III. Извършени извънредни проверки: - няма. 
 
IV. Превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС:  
През отчетния период 04.01.2016г. – 29.02.2016г. са издадени: 
 15 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни 

предложения; 
7 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми; 
1 бр. – Консултация по чл. 20 от Наредбата за ЕО; 
1 бр. – Задание за обхват и съдържание на ДОВОС. 
 

         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 
– 17 бр. 

 
 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През месeц януари и февруари 2016г. експертите и специалистите по защитени територии 

при РИОСВ – Варна, са извършили общо 112 бр. планови проверки:  
 
 Р „Калиакра“ – 9 бр.; 
 Р „Камчия“ – 10 бр. 
 ПР „Балтата“ – 5 бр.; 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 33 бр.; 
 ЗМ „Степите“ – 9 бр. ; 
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 31 бр.; 
 ЗМ „Яйлата“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Блатно кокиче“  - 5 бр.; 
 ЗМ „Лонгоза“ – 9 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 „Шабленско езеро“ – по сигнал за изпускане на езерните води в морето. 

Сигналът е неоснователен; 
 1 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ – по сигналза наличие на бракуниери с лодки в 

езерото. Не са открити нарушители. Сигналът е неоснователен. 
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: 
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21 броя проверки по сигнали за бедстващи екземпляри и за защитени растителни 

видове, от които: 
12 бр. проверка, във връзка със сигнали за птици в безпомощно състояние, от видовете 
обикновен мишелов, ням лебед, горска ушата сова, черношипа ветрушка, малък ястреб. 
Сигналите са основателни птиците са настанени за лечение и отглеждане в ОП ЦЗПЖ 
гр.Добрич, /дадени са общо 15 бр. предписания/ и ОП Зоопарк-СЦ гр. Варна /дадени са общо 2 
бр. предписания/ 
5 бр. проверка, във връзка със сигнали за намерени мъртви птици включени в приложение 3 на 
ЗБР. Същите на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР са оставени на място. 
2 бр. проверки, във връзка с два сигнала за безпокойство с дрон на червеногуши гъски. 
Сигналите са неоснователени. 
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за намерен мъртъв морски орел. Сигналът е 
неоснователен. 
1 бр. проверка, във връзка със сигнал за събиране на корени от лечебна ружа. Съставени са 7 
бр. АУАН. 
 
11 бр. извънредни проверки:  

2 бр. проверка във връзка с дадени 8 бр. предписания на ОП ЦЗПЖ гр. Добрич. 
Предписанията са изпълнени. 
1 бр. проверка във връзка с дадени 2 бр. предписания на ОП Зоопарк-СЦ гр. Варна. 
Предписанията са изпълнени. 
2 бр. проверки на билкозаготвителен пункт собственост на "ГИГ-03" ЕООД, гр. Дългопол, във 
връзка със съставени 7 бр. АУАН за събиране на лечебна ружа и съмнения за изкупуване на 
лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Не са установени изкупени 
растения под специален режим. Дадено е 1 предписание, същото е изпълнено. 
1 бр. проверка във връзка с писмо вх. № 33-00-676/09.02.2016 от Природонаучен музей, гр. 
Варна за предоставяне на защитени мъртви животински видове за попълване на колекцията. 
1 бр. проверка във връзка с регистрация на два приплода на Сенегалски папагал и два 
приплода на Сив папагал-Жако. 
1 бр. проверка на гнездово местообитание на египетски лешояд в гр. Провадия във връзка с 
писмо от Сдружение дивата природа "Балкани" с вх. № 63-00-6901/25.11.2015 г.  
1 бр. проверка във връзка с намерен мъртъв екземпляр от вида северен мишелов в района на с. 
Дуранкулак, общ. Шабла. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР е оставен на място. 
1 бр. проверка на Зоомагазин "Вип Екзотик", собственост на ЕТ "Жупел-Юлиян Вълканов", гр. 
Варна във връзка с писмо от РИОСВ-София с вх. № 1876/2/15.01.2016 г. 
1 бр. проверка на Риболюпилня с филтърен блок за интензивно отглеждане на аквакултури - 
есетрови риби в с. Славеево, общ. Добричка във връзка с писмо на МОСВ с вх. № 04-00-
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7429/18.12.2015 г. 
През отчетния период не са извършвани планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и 
Регламент 338/97 на ЕО. 
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили: 
2 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. на ПИ № 27108.49.189, земл. с. Езерец, общ. Шабла, във връзка с подаден сигнал за 
обработване на нива и вадене на дървета. Сигналът е неоснователен, не е констататирано отсичане 
на дървесна растителност. Дадени са 2 бр. предписания. 
 1 бр. на ПИ № 27108.49.189, земл. с. Езерец, общ. Шабла, във връзка изпълнение на дадени 

предписания с констативен протокол на РИОСВ-Варна. Предписанията са изпълнени. С цел 
недопускане премахване характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при 
ползването на имота, е дадено 1 бр. предписание, което е в срок на изпълнение. 

 
 Изготвени са 10 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони.  
 Изготвени са 2 решения за извършване на оценка степента на въздействие върху 
защитените зони. 
 Изготвени са 9 решения за прекратяване на процедури във връзка с установена 
недопустимост спрямо режимите на ЗЗ. 
 Изготвени са 122 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 8 проверки на място, от които: 

 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни; 

 1 проверка по разпореждане; 

 5 други проверки (5 участия в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж). 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставен е 8 АУАН: 
1. Сергей Николаев Ангелов, с. Дъбравино, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 66 от 

същия закон. 
2. Румен Маринов Асенов, гр. Долни Чифлик, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 66 

от същия закон. 
3. Красимир Атанасов Михайлов, с. Дъбравино, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 

66 от същия закон. 
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4. Али Вели Чакър, с. Дъбравино, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 66 от същия 
закон. 

5. Ахмед Мустафа Ахмед, с. Дъбравино, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 66 от 
същия закон. 

6. Александър Рафаилов Божинов, с. Дъбравино, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 
66 от същия закон. 

7. Мустафа Ахмед Мустафа, с. Дъбравино, нарушил чл. 12 от ЗЛР, във връзка с чл. 66 от 
същия закон. 

8. „Кастория” ЕООД, гр. Варна, нарушило чл. 166, т.3 от ЗООС, във връзка с чл.155, ал.2 
от същия закон. 

9. Издадени са 13 наказателни постановления на: 

1. НП № 0000002295-79/11.01.2016г. на ЕТ „Станимир Сотиров”, нарушил чл. 134, ал. 1, 
т. 1 от ЗУО – замърсяване на дерето под имота с отпадъци от алкохолна дестилация, 
поради което на основание чл. 134, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 29, ал. 2 от ЗУО е 
наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. 

2. НП № 0000002998-77/11.01.2016г. на Община Тервел, нарушил чл. 48, ал.1, т.3 от ЗВ – 
изтичащите се отпадъчни води от новоизградена канално-помпена станция чрез 
аварийния преливник, преди заустването им в дере в м-ст „Юртлука”, превишанат 
нормите за добро състояние на водоприемника определени в Наредба Н4 за 
характеризиране на повърхностните води, поради което на основание чл. 200, ал.1, т.6 
от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. 

3. НП № 0000002999-78/11.01.2016г. на Община Тервел, нарушил чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ – 
преливащите отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Тервел чрез 
ревизионна шахта преди заустването им в дере Ошмиенкинлик, превишанат нормите за 
добро състояние на водоприемника определени в Наредба Н4 за характеризиране на 
повърхностните води, поради което на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. 

4. НП № 0000002340-80/13.01.2016г. на „Напоителни системи” ЕАД, нарушил чл. 166, т. 3 
от ЗООС – неизпълнение на дадено предписание в Констативен протокол, поради което 
на основание чл. 166, т. 3 от ЗООС във връзка с чл.155, ал.2 от същия закон е наложена 
имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

5. НП № 01416-81/18.01.2016г. на „Росинвестгаз” ЕООД, нарушил чл. нарушил чл. 95, ал. 
1 от ЗООС, чл.4, ал.1 от НУРИОВОС – 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 ЗООС е наложена имуществена 
санкция в размер на 10 000 лв. 

6. НП № 0000003417-1/29.01.2016г. на Сергей Николаев Ангелов, нарушил чл. 12 от ЗЛР 
– събира корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване от 
вида Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 от 
ЗЛР е наложена глоба в размер на 500 лв. 

7. НП № 0000003418-2/29.01.2016г. на Румен Маринов Асенов, нарушил чл. 12 от ЗЛР – 
събира корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване от 
вида Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 от 
ЗЛР е наложена глоба в размер на 500 лв. 

8. НП № 0000003419-3/29.01.2016г. на Красимир Асенов Михайлов, нарушил чл. 12 от 
ЗЛР – събира корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване 
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от вида Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 
от ЗЛР е наложена глоба в размер на 500 лв. 

9. НП № 0000003420-4/29.01.2016г. на Али Вели Чакър, нарушил чл. 12 от ЗЛР – събира 
корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване от вида 
Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 от ЗЛР е 
наложена глоба в размер на 500 лв. 

10. НП № 0000003421-5/29.01.2016г. на Ахмед Мустафа Ахмед, нарушил чл. 12 от ЗЛР – 
събира корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване от 
вида Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 от 
ЗЛР е наложена глоба в размер на 500 лв. 

11. НП № 0000003422-6/29.01.2016г. на Александър Рафаилов Божинов, нарушил чл. 12 от 
ЗЛР – събира корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване 
от вида Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 
от ЗЛР е наложена глоба в размер на 500 лв. 

12. НП № 0000003423-7/29.01.2016г. на Мустафа Ахмед Мустафа, нарушил чл. 12 от ЗЛР – 
събира корени на лечебно растение под специален режим на опазване и ползване от 
вида Лечебна ружа от естественото му находище, поради което на основание чл.66 от 
ЗЛР е наложена глоба в размер на 500 лв. 

13. НП № 0000002518-8/03.02.2016г. на „Кастория” ЕООД, нарушил чл. 166, т. 3 от ЗООС 
– неизпълнение на дадено предписание в Констативен протокол, поради което на 
основание чл. 166, т. 3 от ЗООС във връзка с чл.155, ал.2 от същия закон е наложена 
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 
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Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2016 г. 

 

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