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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец юни 2016 г. 

 
 
През месец юни 2016 г. са извършени 299 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 176 обекта, в т.ч.: 
Планови - 238 бр,  
Извънредни -  61 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ  - Варна са съставени 7 акта.  
От директорът на РИОСВ - Варна е издадено 1 бр. наказателнo постановлениe, с коeто 

на нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.  
Общо събраните суми от РИОСВ – Варна по наложени  санкции са 12660,44 лв. От 
получените суми, 10128,35 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято 
територия се намират санкционираните субекти. Общините, които ще получат приходи от 
наложени санкции са: община Девня  (2219,20 лв.), община Провадия  (3581,60 лв.), община 
Долни чифлик (1544 лв.), община Генерал Тошево (1048,80 лв.), община Варна (119,20 лв.), 
община Добрич (213,60 лв.), община Добрич-селска (1142.40 лв.) и община Каварна (259,55 
лв.). 

За периода са предприети действия по 21 бр. сигнали и жалби; 
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 
 

Tекущ контрол: 
На условията в издадени комплексни разрешителни; 
На условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 
На условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
На пътищата и пътните съоръжения; 
Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове; 
Засилен контрол на защитени територии, които имат излаз на морския бряг; 
Проверки по сигнали и жалби на граждани. 

 
Последващ контрол: 

 
Превантивен контрол – проведена е среща с В и К операторите, БДЧР и БДДР на която са 
обсъдени проблеми свързани с функционирането на ПСОВ, условията в разрешителните за 
заустване на отпадъчни води във водни обекти и необходимостта от предприемане на 
действия за постигане на индивидуалните емисионни ограничени. 
 
Засилен последващ контрол -  
Контрол по изпълнение на дадени предписания -  последващ контрол по изпълнение на 
дадените предписания на „В и К Златни пясъци“ ООД, гр. Варна. Констатирано е, че е 
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преустановено заустването нанепречистени отпадъчни води в Черно море в района на ПСОВ 
Златни пясъци. 
Извършени са 6 бр. проверки по изпълнение на дадените предписания по ЗЗТ, ЗЛР и ЗБР. 
Предписанията са изпълнени. 
 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
Атмосферен въздух  

През юни 2016 г. са извършени общо 30 проверки, от които:  
 25 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по разпопореждане; 
 3 други проверки (1 участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 2 

по уведомление на МП-Варна за внос на флуорирани парникови газове). 
Дадени са 13 предписания. 
Извършени са 27 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 – 13 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 май  2016 г.; 
 Въвеждане на информация в поименните партиди в публичния електронен регистър на 

инсталациите източници на емисии на ЛОС; 
 

Води 
Извършени са общо 21 проверки на място, от които:   
 16 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; 

 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 проверка по постъпили жалби и сигнали; 
 1 друга проверка ( във връзка със заявление за отмяна на текуща ежемесечна санкция). 
Дадени са общо 2 предписания. 

 
Биологично разнообразие и НЕМ 
      През месeц юни 2016 г. са извършени общо 102 проверки от които:  

 102 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 16 бр. по сигнали на граждани и НПО.  
 22 бр. планови проверки по спазване режимите на защитените зони и изпълнения на 

условия на издадени решения по оценки за съвместимост. 
 3 бр. планови проверки по Закона за генетично модифицираните организми.   



 3

 13 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО ( 7 
проверки на билкозаготвителен пункт и 6 проверки на вековни дървета). 

 14 бр. други проверки (2 екземпляр от вида зелен кълвач и екземпляр от вида обик. 
кукувица са настанени за лечение и отглеждане; 4 извършено маркиране на 
приплодите; 1 екземпляр от вида черношипа ветрушка е настанена за лечение и 
отглеждане; 1 ражданин е донесъл в РИОСВ бедстващия екземпляр; 1 във връзка 
определяне състояянието на дъбовата гора и снемане на географски координати на 
местооположението на защитената територия; 3 във връзка със спазване режима на 
ЗТ; 2 Проверка във връзка с ИП за поставяне на преместваем обект на плаж 
Батовски; Констатирано е поставяне на декоративна ограда в прилежащата площ на 
бистро "Медея";  

 За констатирани нарушения на Закона за защитените територии са съставени два 
АУАН. 
 
Отпадъци  

Извършени са общо 43 проверки, от които:  
 33 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 3 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 5 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (за анулиране на работни листи).  
Дадени са общо 22 предписания. 

През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
  1 решение за отказ от издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци; 
 1 решение за издаване на регистрационен документ 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; 
 24 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 20 дружества; 
 1 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 27 заверени отчетни книги на 18 дружества. 

 
През отчетния период са извършени 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на 
околната среда, в които са взели участие експерти съответно в:  
- 2 бр. експерти по фактор „Шум“;   
- 10 бр. експерти по компонент „Води“;  
- 11 бр. по фактор „Отпадъци“. 

 
Дадени са 14 предписания. 

 
Опасни химични вещества 

Извършени са 3 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
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 1 друга проверка (назначена със заповед на кмета на община Варна). 
Дадени са 3 предписания. 

 
ОВОС И ЕО  

Извършени са 4 планови проверки на издадени решения по преценка ОВОС и ЕО и 1 
извънредна – по решение по ОВОС на МОСВ. Не са констатирани нарушения на изискванията 
на гл. VI от ЗООС. 

Проведени са 3 консултации по изготвено задание за обхват и съдържание на ЕО – 
ОУП на община Тервел и ПУРН на Дунавски и Черноморски район. 

Изготвени са 12 бр. становища за ИП/ППП/ПП включени за разглеждане в общинските 
експертни съвети по устройство на територията. 

Извършена е 1 друга проверка за изпълнение на условия в Решение по ОВОС. 

 
Вредни физични фактори – шум 

Представени са 5 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
„Белсуин"ЕООД, гр.  Варна, „Петроселтик България"ЕООД, гр. Варна, „Технофос“ ЕАД, гр. 
Девня, „Алифос България“ ЕАД, гр. Девня и „Фреш Тейст"АД, гр. Варна.  

През отчетния период е извършена 1 проверка с контролни измервания на шума, 
излъчван в околната среда от дейността на „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел – цех за БОПП фолио 
в гр. Аксаково. 

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

 
Комплексни разрешителни 

Извършени са общо 9 проверки на място, от които: 
 4 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни; 
 3  други проверки ( 2 участия в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 1  

на обект изграждан със средства по ПУДООС). 
 2 проверки по ЗОПОЕЩ. 

 
НП и ПАМ 

Съставени са 7 АУАН: 
1. О.К. – 99 ООД, 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.  

2. Хепи Тур 2 ООД, 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. 

3. Фърст клима 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. 

4. Виста ойл 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 
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периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

5. ФрешФрут ЕООД, с.Строево – 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. Георги Кръстев Николов, гр. Добрич – по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените 
територии за поставяне на ограда в ЗМ „Блатно кокиче“ без извършено съгласуване на 
дейността с РИОСВ-Варна. 

7. „Евро България 2016“ ЕООД, гр. София – по чл. 83, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените 
територии за поставяне на дървена постройка на плажна ивица попадаща в ЗМ „Блатно 
кокиче“ без извършено съгласуване на дейността с РИОСВ-Варна. 

 
Издадено е 1 наказателно постановление на: 
1. НП № 0000003387-23/23.06.2016г. на „Дил ауто” ООД, нарушил чл.136, ал.2, т.3 от 

ЗУО, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от същия закон и чл.17 от Наредбата за ИУМПС – 
извършва дейности по третиране (оползотворяване-съхраняване с код R13) на 
отпадъци за която дейност не притежава документ  издаден по реда на глава Пета, 
раздел I от ЗУО, поради което на основание чл. 136, ал.2, т. 3 от ЗУО е наложена 
имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда 
 При извършени са 6 извънредни проверки по сигнали са намерени – щъркели, зелен 
кълвач, бухал, черношипа ветрушка, бързолет  включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие. В изпълнение на чл. 39 от същия закон, те са настанени за 
лечение в ОП “Зоопарк – СЦ” гр. Варна и ОП “ЦЗПЖ” гр. Добрич.  
 На подадените 8 сигнала по „Зелен телефон“ на РИОСВ-Варна за мъртви делфини са 
извършени незабавни проверки. Установени са 11 мъртви представители на разред 
Китоподобни.  Делфините са изхвърлени от морето и са в напреднал стадий на разлагане. Не 
са установени рани от умишлено умъртвяване на бозайниците. Съгласно изискванията на 
чл.39, ал. 2, т.4 от Закона за биологичното разнообразие - телата са оставени на мястото, 
където са намерени.  

  Извършени са 2 проверки по дадени предписания за опазване на вековно дърво и във 
връзка с дейността на билкозаготвителен пункт. Предписанията са изпълнени. 
 По 2 сигнала за нарушаване на дюнни местообитания са извършени проверки в: 
с. Дуранкулак, общ. Шабла – сигналът е неоснователен и с. Шкорпиловци, общ. Долни 
чифлик – сигналът е основателен,  дадени са 2 предписания. Срокът на изпълнението им е 
през м. юли. 
 Експертите са извършили и извънредни проверки по: 

 режимите, определени в заповедите за обявяване на защитените територии и ЗЗТ; 
 свързани с маркиране на екземпляри, включени в приложенията на ЗБР,  

не са констатирани нарушения. 
 

Бизнеса 
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 Издадени са: 1 решение за преценяване на вероянта степен на отрицателно въздействие 
върху ЗЗ; 1 решение за извършване на оценка на степента на въздействие върху ЗЗ по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.1.“Инвестиции в 
земеделските стопанства“ ; 3 решения за прекратяване на процедури поради недопустимост 
спрямо режимите на ЗЗ BG 0002082 “Батова”. 
 Изготвени са 223 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, от които 49 
по Подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, 3 по подмярка 4.1.“ 
Инвестиции в земеделските стопанства“ и 1 по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции 
свързани с поддържане , възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство“. 

Процедирани са водовземни съоръжения, мандра, водоеми, водоползване от язовир 
„Цонево“, обществуени пътища по чл. 93, ал1, т. 3 от ЗООС.  Постановени са 12 бр. решения 
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва 
ОВОС. 

Постановени са 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка за планове и програми с преценка „Да не се извършва ЕО“ за ПУП-ПРЗ за 
жилищно троителство и 1 бр.  с преценка „Да се извършва ЕО“ за ПУП-ПРЗ „складови 
дейности“.  

Участия в ДПК – повторно заседание на комисия за приемане на строежи, свързан с 
укрепване на терени в гр. Балчик. 
 
Oбществеността 

Изградено е ново трасе на канализационния колектор обхващащ ПСОВ Златни пясъци. 
Старото трасе на канализационния колектор, чрез който водите се отвеждаха към аварийния 
колектор е прекъснато. Елиминирано е заустването на непречистени отпадъчни води в 
аварийния колектор. 

Експерти от РИОСВ-Варна участваха в среща, организиранa от Областна управа на гр. 
Добрич с участието на зам. министър на ОСВ, община Каварна и обществеността във връзка с 
проблемите възникнали с опазването на местността „Болата“, част от резерват “Калиакра“. 
Взеха участие и в среща, организиранa от МОСВ по същите проблеми. На срещите бе взето 
решение за преминаване на широката общественост по маркираните пътеки на резервата. 

На 06 и 07.06.2016г. се проведоха срещи с гл. архитекти на общините и районните 
кметства в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, във връзка с настъпилите промени в 
екологичното законодателство през 2015г и 2016г., с цел оптимизиране на действията между 
институциите. На срещите присъстваха и представители на РЗИ, БДЧР и Камара на 
архитектите в България регионална колегия Варна. 
 
 
 
 
 
Съгласували: 

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

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

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

Гл. юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................... дата ......................... 2016 г.                   
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Обобщил:         

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

             

 


