
 1

 
ОТЧЕТ 

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

 
 
През месец юли 2016 г. са извършени 303 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 208 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 165 бр,  
 Извънредни -  138 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на 

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

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 4 броя акта.  
От директора на РИОСВ са издадени 17 бр. наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 25 000 лв. и една глоба в размер 
на 100 лева. 

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 10 444,88 лв. От получените 
суми, 8 355,90 лв. са разпределени и ще се преведат през месец август на съответните общини, 
на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, които ще получат  
приходи от наложени санкции са: община Девня  (2 219,20 лв.), община Провадия  (3 581,60 
лв.), община Генерал Тошево (1 048,80 лв.), община Варна (319,20 лв.), община Добрич (96,80 
лв.), община Добрич-селска (571,20 лв.) и община Каварна (519,10 лв.). 

За периода са предприети действия по 62 бр. сигнали и жалби; 
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 
 

1. Превантивен контрол на: 
 Обекти с висок и нисък рисков потенциал, по отношение предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; 
 
2. Tекущ контрол на: 
 Условията в издадени комплексни разрешителни; 
 Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (доклади от собствени непрекъснати/периодични измервания, 
контролни измервания, състояние на пречиствателните съоръжения и др.); 

 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи озоноразрушаващи вещества; 
 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи флуорирани парникови газове; 
 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 
 Обекти формиращи отпадъчни води, във връзка с Лято 2016 г.; 
 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 

защита; 
 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на ИУЕЕО; 
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 Изпълнение изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С; 

 Промишлени обекти за нивата на шума, излъчван в околната среда; 
 Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове; 
 Засилен контрол на защитени територии, които имат излаз на морския бряг; 
 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове; 
В изпълнение на разпореждане на зам. министъра на ОСВ и с цел намаляване на риска от 

замърсяване с отпадъчни води на Черно море и свързаните с това заплахи за околната среда и 
човешкото здраве, са извършени съвместни проверки с експерти на БДЧР Варна на обекти 
потенциални замърсители, по предварително изготвен график. Извършени са общо 23 бр. 
проверки, дадени са 6 бр. предписания. От цитираните проверки 8 броя на канализационни 
системи на населени места с вземане на 24 часови проби от изход на пречиствателните. 14 бр. 
проверки са извършени на обекти в близост до Черно море и 1 бр. на канал, вливащ се в Черно 
море.  При проверките не са установени нерегламентирани зауствания в Черно море. Дадените 
предписания са за редовно изерпване на резервоари за събиране на отпадъчни води от обекти, 
разоположени на места без изградена канализационна система, както и за монтиране на 
резервна помпа в канално помпена станция. 

През отчетния период акцент на проверките от експертите и служителите на дирекция 
ПД са разпорежданията по сигнали за бедстващи защитени видове. Най-многобройни са 
сигналите за намерени бедстващи  представители на орнитофауната и умрели екземпляри от 
разред Китоподобни. На всички сигнали е реагирано своевременно. Извършени са проверки и 
са дадени предписания за настаняване на видовете в спасителни центрове или зоологическите 
градини на гр. Варна и гр. Добрич.  

Друг акцент са сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове. Извършени са 3 бр. 
планови проверки. 
 През периода е извършен засилен контрол на защитени територии, които имат излаз на 
морския бряг - на Р „Камчия“, Р „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Лонгоза“, ЗМ „Блатно 
кокиче“ и ЗМ „Степите“.  

Съставени са 1 бр. АУАН за неспазване режимите на ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 
При извършена планова проверка на 31.07.2016 г. на Р “Калиакра” от охраната на 

северните защитени територии, при РИОСВ-Варна, е констатирана, изгоряла площ около 60 
дка. Засегнати са сухи тревни съобщества и храстовидна растителност. Не са установени 
бедстващи животински видове. В момента на проверката в района не е установен действащ 
пожар. По данни от РСПБЗН-Каварна, пожар е възникнал в 12.35ч. и е потушен в 15.50 часа на 
същия ден.  

 
3. Последващ контрол: 

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за наличие на 
нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките, с цел 
превенция и недопускане на замърсяване през месец юли са извършени 13 проверки за 
последващ контрол.  В хода на проверките са дадени  предписания за почистване на 15 бр. 
установени замърсявания с отпадъци, с текущ срок.  
 Дадени са 9 бр. предписания по ЗЗТ. Извършена е една проверка по изпълнението на 
две от предписания им. Предписанията са изпълнени. 
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Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
 
Атмосферен въздух 
През юли 2016 г. са извършени общо 24 проверки, от които:  

 14 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверка по постъпили жалби и сигнали; 
 6 други проверка (5 участия в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 1 

по уведомление на МП-Варна за внос на флуорирани парникови газове). 
Дадени са 10 предписания. 
Извършени са 33 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 – 19 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 юни  2016 г.; 
 Утвърдена е 1 пробовземна точка на дружество; 
 Заверени са 3 дневника на  2 дружества. 
 Въвеждане на информация в поименните партиди в публичния електронен регистър на 

инсталациите източници на емисии на ЛОС; 
 
Води 

Извършени са общо 37 проверки на място, от които:   
 12 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 проверка по постъпили жалби и сигнали; 
 23 проверки по разпореждане; 
Дадени са общо 6 предписания. 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
Защитени територии 
      През месeц юли 2016 г. са извършени:  

 83 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 2 бр. извънредни проверки. Едната е във връзка с възникнал низов на територията 

пожар на Резерват “Калиакра”, с  приблизителна площ около 60 дка. До настоящия момент не 
са установени причините довели до пожара. Втората извънредна проверка е във връзка с 
изтичането на езерните води от Шабленско езеро към Черно море. Изтичането е спряно. 

     За констатирано нарушение на Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ е 
съставен един АУАН. 
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Защитени зоти 
      Извършени са: 

 3бр. планови проверки по спазване режимите на защитените зони и изпълнения на 
условия на издадени решения по оценки за съвместимост; 
 2 бр. извънредни по сигнали и по изпълнение на дадени предписания. 

 
Биологично разнообразие и лечебни растения 
 През м. юли 2016г. са извършени:  

 7 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО, от 
тях: 3 бр. на билкозаготвителен пункт; 4 бр. вековни дървета. 

 57 бр. извънредни проверки: 12бр. по дадени предписания за настаняване на 
видовете в спасителни центрове или зоологическите градини на гр. Варна и гр. 
Добрич. 43 бр. по сигнали за бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР и  13 бр. в 
изпълнение на  ЗБР и Наредба 8 и 1 бр. по дадени предписания. 

 
Отпадъци  

Извършени са общо 61 проверки, от които:  
 28 проверки по плана за текущ контрол; 
 13 проверки за последващ контрол; 
 10 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 6 проверки по разпореждане; 
 4 други проверки (за анулиране на работни листи).  
Дадени са общо 16 предписания. 

През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 7 решения 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; 
 58 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 23 дружества; 
 2 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 15 заверени отчетни книги на 12 дружества. 

Опасни химични вещества 
Извършени са 6 проверки, от които: 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 друга проверка (1 по уведомление за съдействие от митница Варна). 
Дадени са 6 предписания. 

 
ОВОС И ЕО  

 
 Извършени са 4 бр. други проверки - участие в ДПК за издаване разрешение за 

ползване на строеж за приемане на строителни обекти – шоурум, път, укрепване на 
улица в гр. Балчик. 
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Извършена е оценки качество на ДОВОС, с отрицателна оценка, ИП “Изграждане на 
“Ваканционно селище “Момчил голф и голф игрище” в землището на гр. Балчик, с 
възложители: “Тесса Уинд Голф Клуб” АД и “Сий Уинд Голф Клуб” АД.  

Проведена е консултация по задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 
от Наредбата за ОВОС „Изграждане на предприятие за рециклиране на метали и техни 
съединения от отпадъци и инсталация за третиране на ИУЕЕЕО” в ПИ 20482.505.117 и ПИ 
20482.505.350, Промишлена зона Юг, гр. Девня, с възложител: “Йонтех Инженеринг” ООД, 
гр. София. 

 Изготвени са 4 бр. становища за ИП/ППП/ПП включени за разглеждане в общинските 
експертни съвети по устройство на територията. 
 
Вредни физични фактори – шум 

Представени са 8 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от ЕТ 
„Тиасо Добромир Вълчев”, гр. Вълчи дол; „Булметълс” ЕООД, гр. Варна; „Агримакс” ЕООД, 
гр. Добрич; „Девня варовик” АД, гр. Девня; ЕТ „Станка Василева”, гр. Варна; „БГ Агро 
земеделска компания” ЕООД, гр. Вълчи дол; „Миг маркет” ООД, гр. Варна и „Свинекомплекс 
Брестак”АД, с. Брестак.  

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

Извършени са общо 5 проверки на място, от които: 
 1 проверка на обект с издадено комплексно разрешително; 
 1 проверка по разпореждане; 
 3  други проверки ( 1 участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 2  

на обекти изграждани със средства по ПУДООС). 
 
Почви 
Извършени са 4 планови проверки на складове за залежали и негодни за употреба препарати 
за растителна защита, находящи се в област Варна. Дадени са 4 предписания. 
 
През отчетния период са извършени 8 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори на 
околната среда, в които са взели участие на експерти, съответно:  
- 2 бр. експерти по компонент „Атмосферен въздух“;   
- 3 бр. експерти по компонент „Води“;  
- 6 бр. експерти по компонент „Почви“; 
- 8 бр. експерти по фактор „Отпадъци“; 
- 2 бр. експерти по фактор „Шум“. 

 
Дадени са 14 предписания. 
НП и ПАМ 

Съставени и връчени- 4 бр. АУАН: 
1.  „Антей ВН“ ООД, гр. Варна – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от същия закон за дейности с отпадъци 
на площадка без необходимия за целта документ издаден по ЗУО. 

2. Михаил Душев Янчев, гр. Варна – условя 3.3.5, 3.1.1 Режими, т. 12 от Плана за 
управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, утвърден от министъра на околната среда и 
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водите, със Заповед № РД-1225/11.12.2002г. за извършване на спортен риболов от 
южната част на „Дуранкулашко езеро“. 

3. „Диана Рум“ ЕООД, гр. Сливен – по чл. 136, ал. 2, т. 14 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 3, т. 3 от същия закон за дейности с отпадъци 
на площадка без необходимия за целта документ за изменение и допълнение на 
регистрационен документ издаден по ЗУО. 

4. „Техномаркет България“ АД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, ал.1 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. 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 00910-13/12.07.2016г. на „Хранинвест” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 

2. НП № 00912-15/12.07.2016г. на „Черно море хотел мениджмънт” АД, нарушил чл. 34и, 
ал. 24, във връзка с чл.17, ал.2 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, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е 
наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

3. НП № 00914-17/12.07.2016г. на „КМБ-България” ЕАД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 

4. НП № 00911-14/13.07.2016г. на ЕТ „Валентин Владимиров”, нарушил чл. 34и, ал. 24, 
във връзка с чл.17, ал.2 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, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е 
наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

5. НП № 00908-12/18.07.2016г. на „Дим” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 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, поради 
което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер 
на 1 000 лв. 

6. НП № 00913-16/18.07.2016г. на „ЦБА-Добрич” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 
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7. НП № 00916-19/18.07.2016г. на „Мадара НФ” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка 
с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 

8. НП № 00917-21/18.07.2016г. на „Ник-маг” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 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, поради 
което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер 
на 1 000 лв. 

9. НП № 00922-24/18.07.2016г. на „Декасто” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 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, поради 
което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер 
на 1 000 лв. 

10. НП № 00923-25/18.07.2016г. на „Спа център Балчик” АД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 

11. НП № 00927-29/18.07.2016г. на „Сийсайд хотел мениджмънт” ООД, нарушил чл. 34и, 
ал. 24, във връзка с чл.17, ал.1 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, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е 
наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

12. НП № 00921-28/20.07.2016г. на „Златна котва консулт” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, 
във връзка с чл.17, ал.2 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, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е 
наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

13. НП № 00919-30/20.07.2016г. на „О.К.-99” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.1 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, поради 
което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер 
на 1 000 лв. 

14. НП № 00924-32/20.07.2016г. на „Фърст клима” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 
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15. НП № 00925-33/20.07.2016г. на „Виста ойл” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка 
с чл.17, ал.2 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, 
поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 

16. НП № 0000003001-20/27.07.2016г. на „Девен” АД, нарушил чл. 125, ал. 1, т. 2 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 164, ал. 1 от същия закон за 
неизпълнение на условие в комплексно разрешително е наложена имуществена 
санкция в размер на 10 000 лв. 

17. НП № 0000002341-27/27.07.2016г. на Георги  Кръстев Николов, чл. 81, ал. 1, т. 2 във 
връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии за извършване на дейност в ЗМ 
„Блатно кокиче“, без необходимото съгласуване по реда на параграф 7 от ЗЗТ е 
наложена глоба в размер на 100 лв. 

 
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда  
 При извършените проверки по сигнали са намерени – щъркели, три кълвача, 
кукумявки, бързолет, градска лястовица и горска ушата сова, всички включени в 
приложенията на Закона за биологичното разнообразие. В изпълнение на чл. 39 от същия 
закон, са настанени за лечение в ОП “Зоопарк – СЦ” гр. Варна и ОП “ЦЗПЖ” гр. Добрич или 
са пуснати на свобода в подходящ за вида район.  

На подадените сигнали по „зеления телефон“ на РИОСВ-Варна, за мъртви делфини са 
извършени незабавни проверки.  Открити са 23 мъртви делфини изхвърлени от морето, които 
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. Във връзка с Разрешително 
№ 684/07.07.2016 г., издадено от заместник министъра на околната среда и водите по реда на 
Наредба  № 8/12.12.2003 г.  за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията 
от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и 
растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за 
всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване 
на неселективните  уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 
4/16.01.2004 г.) Община Аврен е извършила действия по премахване от плажната ивица на два 
бр. мъртви делфини. 

  Експертите са извършили и извънредни проверки свързани с маркиране на екземпляри, 
включени в приложенията на ЗБР. 
 По сигнал за нарушаване на дюнни местообитания е извършена проверка в с. 
Дуранкулак, общ. Шабла – сигналът е неоснователен.  
 При проверка по дадено предписание за  нарушаване на дюнни местообитания в 
землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик е установено, че предписанието е 
изпълнено и няма нарушени природни местообитания. 
 
Бизнеса 
 Издадени са:  
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 1 решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 
 1 решение за прекратяване на процедурата  поради недопустимост спрямо режимите на 

ЗЗ BG 0002082“Батова”. 
 Изготвени са 342 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:  

 120 по Подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“; 
  2 по Подмярка 4.1.“ Инвестиции в земеделските стопанства“; 
  14 за Националната програма за енергийна ефективност; 
  15  по процедури за изпълнение на интегрирани планове за градско развитие 2014-2020 

г. - Варна, приоритетна ос 1,  Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП 
Региони в развитие 2014 - 2020 г. 
 Проведени са две заседание на ЕЕС при РИОСВ-Варна, на които са: 

 съгласувано становище за екологична оценка на предварителен проект към ОУП 
община Добрич.  

 На основание чл. 35, във връзка с чл. 7, ал. 1 и 2 от АПК за изясняване на всички факти 
и обстоятелства, с цел недопускане опорочаване на процедурата по издаване на крайния 
административен акт – решение по ОВОС, на възложителя “Грифком” ООД, е дадена 
възможност в седемдневен срок да представи в РИОСВ-Варна, и Община Белослав писмено 
становище по изразените в хода на процедурата по ОВОС становища и възражения срещу 
гореописаното инвестиционно предложение.   

 Процедирани са водовземни съоръжения, капково напояване, комплекс за отглеждане 
на аквакултури, водоем по чл. 93, ал1, т. 3 от ЗООС.  Постановени са 12 бр. решения за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва 
ОВОС. 

 Постановени са 7 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 строителство„складови дейности“ и 1 бр.  с преценка „Да се извършва ЕО“ за ПУП-
ПРЗ за „жилищно строителство“.  
 
Обществеността –  

Представители на РИОСВ – Варна са взели участия в насрочените ДПК за приемане на 
строителни обекти в региона. 
 Експерти взеха участие в работна среща на „кръгла маса“ по проект „Повишаване 
капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в черно море“. 
 
 
Приложение – таблична част. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласували: 
Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................... дата ......................... 2016 г. 
Директор дирекция ПД Хр. Генова ............................................. дата ......................... 2016 .                   
Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2016 г. 
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Гл. юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................... дата ......................... 2016 г.                   
 
Обобщил:         
Мл. експерт дирекция АФПД Цветелина Ковачева .................................. дата ............................... 2016 г. 


