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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 Април 2016 г. 

 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През април 2016 г. са извършени общо 56 проверки, от които:  

 54 проверки за последващ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

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

Извършени са 45 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 11 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 – 14 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 6 бр. 

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 март  2016 г.; 

 Утвърдени са 12 пробовземни точки на дружество с организиран неподвижен източник 
на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 2 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от “Недко 
Недев - Овчарово” ЕООД, с. Овчарово и “Оранжерии Петров дол” ООД, с. Петров дол. 

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

ВОДИ 

Извършени са общо 25 проверки на място, от които:   

 20 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 по жалби и сигнали; 

 3 други проверки (1 за разпломбиране изхода на ЛПОСОВ и 2 участия в ДПК). 

Дадени са общо 4 предписания. 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 67 проверки, от които:  

 5 проверки по плана за текущ контрол; 

 4 проверки по постъпили сигнали; 

 52 проверки по разпореждане; 

 6 други проверки (2 по подадени заявления за изменение и допълнение на разрешение 
за дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за анулиране на 
работни листи, 2 по уведомление от Митница Варна запад за оказване на съдействие 
при внос на отпадъци и 1 по уведомление на МВР за оказване на съдействие).  

Дадени са общо 55 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци; 

 5 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране 
на отпадъци; 
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 4 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 44 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 35 дружества; 

 6 анулирани работни листи на 5 дружества; 

 48 заверени отчетни книги на 31 дружества. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 13 проверки, от които: 

 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал; 

 1 проверка на обект, класифицирани с нисък рисков потенциал; 

 3 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по разпореждане; 

 6 други проверки (3 участия в комисии по разпореждане на кмета на община Варна, 1 
по писмо на ОД на МВР за оказване на съдействие и 2 участия в ДПК). 

Дадени са 16 предписания. 
 
ОВОС/ОС 
За периода от 01.04.2016г. до 30.04.2016г. са извършени:  

 3 проверки 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: 

- Проверка на място по изпълнение на Решение №ВА-75/ПР/2014 г. – Констативен 
протокол № 001262/27.04.2016 г. 

- Проверка на място по изпълнение на Решение №ВА-74/ПР/2014 г. - Констативен 
протокол № 001261/27.04.2016 г.; 

- Проверка на място по изпълнение на Решение по ОВОС № ВА-2/2012 г. – Констативен 
протокол № 001263/27.04.2016 г. 

 Превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – издадени са: 
- 7 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни 

предложения; 
- 1 бр. – Решения за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми; 
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- 1 бр. – Консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО на ОУП Община гр. Добрич. 
 8 бр. становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ 

и/или районни ЕСУТ/ЕСИИ. 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 През месeц април 2016г. експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 75 бр. планови проверки:  

 
 Р „Калиакра“ – 6 бр.; 
 Р „Камчия“ – 12 бр.; 
 ПР „Балтата“ – 5 бр.; 
 ЗМ „Блатно кокиче“ – 5 бр. 
 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 11 бр.; 
 ЗМ „Степите“ – 5 бр.; 
 ЗМ „Шабленско езеро“ – 12 бр.; 
 ЗМ „Ракитника“ – 1 бр.; 
 ПЗ „Находище на урумово лале“  - 1 бр.; 
 ЗМ „Лиман“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Цар Борисов лопен“ – 1 бр.; 
 ПЗ „Находище на бял оман“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Горска барака“ – 1 бр. 
 ЗМ „Побити камъни“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Ятата“ – 1 бр.; 
 ЗМ „Лонгоза“ – 11 бр. 

 
През същия период са извършени 6 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. на ПР „Ятата“ – по сигнал за наличие на съоръжение, което се използва за укритие 
по време на лов. Сигналът е неоснователен; 

 1 бр. на ЗМ „Шабленско езеро“ – по сигнал за изтичане на езерни води в Черно море; 
Сигналът е основателен. В източната част на Езерецко перило има изтичане на езерни 
води. При изтичането водата е оформила канал с ширина от около 1,5 до 3 м. По време 
на проверката не са установени следи от тежка техника около участъка на изтичане на 
езерните води.  

 1 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ – по сигнал за навлизане с надуваема лодка в 
защитената територия и извършване на риболов. Сигналът е неоснователен; 

 1 бр. на ЗМ „Лонгоза“ – във връзка с писмо за замърсяване на река „Камчия“ с 
отпадъци. 
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Извършена е съвместна проверка с представители на БДЧР, Община Аврен и Областна 
администрация-Варна. Установени са в определени участъци от реката паднали 
дървета, които възпрепятстват свободното отичане на реката. 

 1 бр. на ПР “Балтата“ – във връзка с писмо за наличие на опасни изсъхнали дървета. 
Дадени са 3 бр. предписания, които са изпълнени. 

 1 бр. на ЗМ „Ботаническа градина-Балчик“ – във връзка с писмо за отсечено дърво 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: 

 2 броя планови проверки, от които: 
- 1 проверка на вековно дърво в общ. Долни чифлик. 
- 1 проверка на билкозаготвителен пункт в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик. Дадено е 1 

бр. предписание. 
 5 броя проверки по сигнали за бедстващи екземпляри и за защитени растителни 

видове, от които: 
- 3 проверки, във връзка със сигнали за мъртви делфини. Един от сигналите е 

неоснователен.  
- 1 проверка, във връзка със сигнал за продажба на Залист подезичен, като част от 

декорация на цветни букети. Видът Залист подезичен е включен в приложение 4 на 
ЗБР, но не подлежи на регулирана ползване. 

- 1 проверка, във връзка със сигнал за изложение на колекция от живи декоративни 
животни в двора на Природонаучен музей-Варна. Нарушения не са констатирани. 

 9 извънредни проверки:  
- 2 проверки, във връзка с дадени предписания за обезопасяване на 1 гнездово 

местообитание на бял щъркел и 1 гнездово местообитание на египетски лешояд. 
Предписанията са изпълнени. 

- 1 проверка, във връзка с дадени предписания за обезопасяване на 1 гнездово 
местообитание на бял щъркел. Гнездото е заселено от щъркели и предписанията ще 
бъдат изпълнени септември месец. 

- 2 проверки, във връзка с извършено маркиране на 2 екземпляра от вида белоуст питон, 
1 екземпляр от вида анголски питон, 1 екземпляр от вида морелия боелени и  1 
екземпляр от вида килимен питон в гр. Варна. 

- 1 проверка, във връзка с разпореждане с екземпляр от вида ням лебед в ОП "Зоопарк-
СЦ" гр. Варна. Дадени са 2 бр. предписания. 
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- 1 проверка в Природонаучен музей-Варна, във връзка с предоставяне на мъртви 
екземпляри от защитени видов за попълване на колекцията на музея. 

- 1 проверка, във връзка с предоставяне на собственика на разменена по време на 
продажба Регистрационна карта на екземпляр от вида Червеночела арагинга. 

- 1 проверка, във връзка с дадено предписание на билкозаготвителен пункт в с. 
Гроздьово, общ. Долни чифлик. Предписанието е изпълнено. 
 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 9 планови 
проверки:  

 ЗЗ "Балчик" BG 0002061 – 2 бр. 
 ЗЗ "Калиакра" BG 0002051 – 5 бр. 
 ЗЗ "Комплекс Калиакра" BG0000573 – 2 бр. 

По време на проверките не са констатирани нарушения. 
 Изготвено е 1 решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони.  
 Изготвени са 2 решения за прекратяване на процедури във връзка с установена 
недопустимост спрямо режимите на ЗЗ. 
 Изготвени са 80 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 9 проверки на място, от които: 

 1 проверка на обект с издадено комплексно разрешително; 

 3 проверки по постъпили сигнали; 

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

Дадени са 2 предписания. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 9 АУАН: 
1. “Агропласмент - 92-В” АД – по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за водите за 
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ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, без необходимото за това 
разрешително. 

2. „Дим“ ЕООД, гр. Добрич – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации.  

3. ЕТ „Валентин Владимиров“, с. Куманово, общ. Аксаково – по чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации.  

4. „Хранинвест“ ЕООД, с. Кичево, общ. Аксаково – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации.  

5. „Черно море хотел мениджмънт“ АД, гр. Варна – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации.  

6. „ЦБА – Добрич“ ООД, гр. Добрич – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.  

7. „КМБ – България“ ЕАД, гр. София – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.  

8. „Коминвест“ АД, гр. Варна – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.  

9. „Мадара НФ“ ООД – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 
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Издадени са 2 наказателни постановления на: 

1. НП № 01911-11/28.04.2016г. на „Агропласмент - 92-В” АД, гр. Варна, нарушил чл. 46, 
ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за водите за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води, без необходимото за това разрешително, в размер на 2000 лв. 

2. НП № 01418-10/15.04.2016г. на “Нола 7” ООД, гр. София, нарушил чл. 35, ал. 1, т.2 от 
ЗЗВВХВС за непредставяне на изискуемите документи за осъществяване на дейности с 
опасни химични вещества и смеси, в размер на 2000 лв.. 

Наложени са 3 имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

1. “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите за 
допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух на общ 
комин № 1, по утвърдения годишен доклад от СНИ за 2015 г., в размер на 81 846 лв; 

2. “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите за 
допустими емисии на прах, азотни оксиди и серен диоксид, изпускани в атмосферния 
въздух при експлоатацията на котела на циркулиращ кипящ слой, по утвърдения 
годишен доклад от СНИ за 2015 г., в размер на 18 427 лв; 

3. “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, гр. Варна, ПСОВ Долни чифлик за 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения за заустване на пречистени 
отпадъчни води в повърхностен воден обект по показатели общ азот, неразтворени 
вещества, ХПК и БПК5, в размер на 1923 лв./мес. 

 
  

 
 
Съгласували: 

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

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

Директор дирекция ПД Хр. Генова.......................................... дата ......................... 2016 г.                   

Юрисконсулт: Йорданка Костадинова.......................................... дата ......................... 2016 г.                   

 

Обобщил:         

Мл. експерт дирекция АФПД Цветелина Ковачева  .......................................... дата  ........................2016 г.       

 


