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ОТЧЕТ 

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

 
 
През месец август 2016 г. са извършени 330 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 232 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 208 бр,  
 Извънредни -  122 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 90 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 7 броя акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 3 000 лв. и една глоба в размер 
на 100 лева. 

Наложена е 1 бр. санкция за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в 
размер на 168 лв./мес. 

 Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 9786,87 лв. От получените 
суми, 7829,50 лв. са разпределени и ще се преведат през месец септември  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 Генерал Тошево (1048,80 лв.), община Варна (119,20 лв.), община 
Добрич (96,80 лв.) и община Шабла (763,90 лв.). 

За периода са предприети действия по 47 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; 

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 зоологическата градина на гр. Добрич и 
за освобождаването им в подходящи за съответните видове райони.  

При извършена проверка по сигнал е съставен е 1 бр. АУАН за отглеждане на 
екземпляри от защитени видове – 4 бр. шипобедрени костенурки. 

Акцент в извършените планови проверки са проверките на ДГС, ДЛС и общинските 
администрации - извършени са 9 бр. планови проверки. Друг акцент продължават да бъдат 
проверките на защитените територии, които имат излаз на морския бряг - на Р „Камчия“, Р 
„Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Лонгоза“, ЗМ „Блатно кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ 
„Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“ и ЗМ „Яйлата“.  

При извършена планова проверка на Р “Калиакра” от охраната на северните защитени 
територии, при РИОСВ-Варна, е констатирана, изгоряла площ около 50 дка. Засегнати са сухи 
тревни съобщества и храстовидна растителност. Не са установени бедстващи и мъртви 
животински видове. В момента на проверката в района не е установен действащ пожар. 

 
3. Последващ контрол: 
Извършени са 15 бр. проверки за изпълнение на дадени предписания. Не са установени 

неизпълнение и няма съставени актове.  
 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
 
Атмосферен въздух  
През месец август 2016 г. са извършени общо 47 проверки, от които:  

 40 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 3 проверка по постъпили жалби и сигнали; 
 2 други проверка (1 участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 1 

участие в комисия за приемане на обект, финансиран от ПУДООС). 
Дадени са 12 предписания. 
Извършени са 36 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 
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1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 
 СПИ – 22 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 юли  2016 г.; 
 Утвърдена е 1 пробовземна точка на дружество; 
 Заверени са 10 дневника на 1 дружество. 
 Въвеждане на информация в поименните партиди в публичния електронен регистър на 

инсталациите източници на емисии на ЛОС; 
 
Води 

Извършени са общо 6 проверки на място, от които:   
 6 проверка по постъпили жалби и сигнали; 
Дадено е 1 предписание. 
 

Почви 
Извършени са 6 проверки на място, от които:  
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 3 други проверки (3 на ББ кубове, находящи се в област Добрич). 
Дадено е 1 предписание. 
 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
Защитени територии 

През месeц август 2016 г. са извършени:  
 99 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 3 бр. извънредни проверки. Едната е във връзка изясняване обстоятелствата  

относно констатирано разораване на територията на Резерват “Калиакра”. Втората 
извънредна проверка е във връзка с писмо на Областна администрация-Варна, относно 
ползване на кей и извършване на развлекателно-туристическа дейност с моторна лодка от 
фирма „Пристан“ ЕООД, в участъка на река „Камчия“, попадащ в границите на Защитена 
местност „Лонгоза“. Извънредната проверка, извършена във връзка с възникнал пожар на 
територията на Р „Калиакра“ е неоснователен. Нарушения не са констатирани. 

 С писмо е дадено 1 предписание с цел спазване режимите на Р „Калиакра“. 
Защитени зони 
      Извършени са: 

 2 бр. планови проверки по спазване режимите на защитените зони; 
 3 бр. извънредни  - 1 по режими, 1 по сигнал и 1 във връзка с подадено 
уведомление за инвестиционно предложение. 

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

 15 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО, от тях: 9 бр. на 
общини, ДГС и ДЛС; 1 бр. на група вековни дървета; 5 на зоомагазини в гр. Добрич и гр. 
Варна. 

 41 бр. извънредни проверки: 2 бр. във връзка с настаняване на видовете в 
зоологическата градина на гр. Добрич – дадени са 4 бр. предписания; 28 бр. по сигнали за 
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бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР, 10 бр. за разпореждане с екземпляри от защитени 
видове и  1 бр. за извършено маркиране на приплоди на видове от Регламент 338/97 на ЕО. 

Във връзка с получен сигнал, с писмо са дадени 2 предписания с цел предотвратяване 
на смъртни случаи на защитени видове птици. 

Съставен е 1 бр. АУАН за отглеждане на 4 бр. шипобедрени костенурки. 
 
Отпадъци  

Извършени са общо 87 проверки, от които:  
 35 проверки по плана за текущ контрол; 
 13 проверки за последващ контрол; 
 8 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 23 проверки по разпореждане; 
 8 други проверки (2 по подадени заявления за разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за изменение и допълнение на 
разрешително за дейности по третиране на отпадъци, 1 участие в комисия, назначена от 
кмета на общината, във връзка с рекултивация на общинското депо за неопасни 
отпадъци, 1 участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 3 по 
уведомления за съдействие от МП Варна).  

Дадени са общо 43 предписания. 
През отчетния период са издадени: 

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

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

на отпадъци; 
 65 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 25 дружества; 
 36 анулирани работни листи на 3 дружества; 
 40 заверени отчетни книги на 17 дружества. 

 
Опасни химични вещества 

Извършени са 2 планови проверки. Дадени са 14 предписания. 
 
ОВОС И ЕО  

 Извършени са 3 бр. извънредни проверки - участие в ДПК за издаване разрешение за 
ползване на строеж за приемане на строителни обекти в гр. Варна – шоурум, сервиз, 
складове и офиси с вграден трафопост; реконструкция на ул. „Мир“, гр. Варна; банков 
офис. 
Проведена е консултация по чл. 19 и 19а от Наредбата за ЕО - 1 бр. по  Задание за 

обхват и съдържание на ЕО на Морска стратегия (изх. № 24-00-3671/5/09.08.2016 г.  
Изготвени са 12 бр. становища за ИП/ППП/ПП включени за разглеждане в общинските 

експертни съвети по устройство на територията. 
 
Вредни физични фактори – шум 

Извършени са 2 планови проверки на промишлени обекти с измервания на нивата на 
шума, излъчван в околната среда. Представени са 10 доклада от СПИ на нивата на шума, 
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излъчван в околната среда от „Метал” АД, гр. Варна; ЕТ „Арет”, гр. Варна; „Пристанище 
Варна” ЕАД, гр. Варна; „Автомотор Варна” АД, гр. Варна; „Есетере България” ЕООД, гр. 
Варна; „Екарисаж - Варна” ЕООД, гр. Варна; „Агри СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево; “Ф-С 
Агро” ООД, Русе; “Ребел” ЕООД, гр. София и „Кристера - агро” ЕООД, гр. Девня.  

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

Извършени са общо 4 проверки на място, от които: 
 1 проверка на обект с издадено комплексно разрешително; 
 3  други проверки ( 2 участия в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 1  

на обект изграждан със средства по ПУДООС). 
 
През отчетния период са извършени 10 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори 
на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 4 по компонент „Атмосферен въздух“;   
 5 по компонент „Води“;  
 5 по компонент „Почви“; 
 9 по фактор „Отпадъци“; 
 1 по „ОХВ“. 
Дадени са 12 предписания. 
 
НП и ПАМ 

Съставени и връчени- 7 бр. АУАН: 

1.  „Манекс сън“ АД, с. Слънчево – по чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, във връзка с 
чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон, за заустване на отпадъчни води във воден обект, 
превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по комплексното разрешително. 

2.  „Агрополихим“ АД, гр. Девня – по 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 от 
комплексно разрешително. За продължаващо обезвреждане на отпадъци (фосфогипс) чрез 
депониране на депо, за което има извършено основно охарактеризиране и становище от ИАОС 
със заключение, че отпадъка не може да се обезврежда чрез депониране, тъй като не отговаря 
на критериите за приемане на депа за неопасни отпадъци. 

3. Вера Владимирова Веселинова, гр. София – по чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон за притежаване и 
отглеждане на животински вид от Приложение № 3 на ЗБР. 

4. „Вамкар“ ООД, гр. Варна – по чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2, във връзка с 
чл. 135, ал. 2, т. 1 от Закона за управление на отпадъците за неизвършена класификация на 
генерираните от дейността си отпадъци.  

5. Община Провадия – по чл. 38, ал. 1 от Наредба № 6, във връзка с чл. 150, ал. 6 от 
Закона за управление на отпадъците за приемане за обезвреждане на отпадъци на общинското 
депо за неопасни отпадъци, които не са преминали предварително третиране. 

6. „В и К Добрич“ АД,  обект ПСОВ “Албена” – по чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, 
във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон, за заустване на отпадъчни води във воден 
обект, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по разрешителното, издадено от 
БДЧР - Варна.  
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7. „Любо карс“ ЕООД, гр. Долни чифлик – по 143, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за извършване на дейности по събиране и съхраняване на ИУМПС без 
необходимото за дейността разрешително. 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 00915-18/10.08.2016г. на „Коминвест” АД, 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. 

2. НП № 00926-34/11.08.2016г. на „Фрешфрукт” ЕООД, 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. 

3. НП № 00929-39/25.08.2016г. на „Техномаркет България” АД, 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. 

4. НП № 0000003425-42/26.08.2016г. на Вера Владимирова Веселинова, нарушила чл. 
38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие за притежаване и отглеждане на 
животински вид от Приложение № 3 на ЗБР, поради което на основание чл. 125, ал. 1 от ЗБР е 
наложена глоба в размер на 100 лв. 
 
Наложена е 1 имуществена санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

1. „Алфа лонг бийч“ ООД, обект ЛПСОВ “Шкорпиловци” – за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показател азот амониев на пречистените 
отпадъчни води, зауствани във воден обект Керез дере, в размер на 168 лв/мес. 
 
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, чухал, речен цвъркач, 
обикновен мишелов, авлига, домашна кукумявка, градска лястовица, шипобедрени костенурки 
и видра, всички включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. В 
изпълнение на чл. 39 от същия закон, част от видовете са настанени за лечение в ОП “ЦЗПЖ” 
гр. Добрич, предадени за попълване на учебна колекция на Природонаучен музей – Варна или 
са пуснати на свобода в подходящ за съответния вид район.  

На подадените сигнали по „зеления телефон“ на РИОСВ-Варна, за мъртви делфини са 
извършени незабавни проверки.  Открити са 5 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. В изпълнение на Закона за 
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ветеринаромедицинската дейност общините, на чиято територия са намерени мъртвите 
делфини, са уведомени за премахването им от плажната ивица. 

С писмо са дадени 2 предписания с цел предотвратяване на смъртни случаи на 
защитени видове птици. 

  Извършена е извънредна проверка, свързана с маркиране на екземпляри, включени в 
приложенията на Регламент 338/97 на ЕО. 
 По сигнал за нарушаване на дюнни местообитания е извършена проверка в с. 
Шкорпиловци, общ. Долни чифлик – сигналът е неоснователен. 
 
Бизнеса 
 Издадени са:  

 7 решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 
 1 за поправка на очевидна фактическа грешка. 

Извършена е една оценка на качеството на доклад за оценка на степента на 
въздействие върху защитените зони.  

Изготвени са 281 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:  

 68 по подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР; 
 7 по мярка 7 “ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР; 
 1  по процедура за изпълнение на интегрирани планове за градско развитие 2014-2020 

г. – Интегриран градски транспорт – Варна. 
Във връзка с входирани в РИОСВ-Варна уведомления за инвесстиционни предложения 

в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, е организирана работна среща в Община 
Шабла с представители на РИОСВ-Варна, Община Шабла, СГКК и Общинска служба по 
земеделие – Шабла и е извършена проверка на терен.  

 Проведено е едно заседание на ЕЕС към РИОСВ-Варна, на 04.08.2016 г. за разглеждане 
на документацията по ОВОС на ИП за “Разкриване на кариера за добив на пясъци от 
находище „Селската кория”, землище гр. Белослав, с възложите «Грифком» ООД. 

 Процедирани са инвестициони предложения за изграждане на водовземни съоръжения, 
капково напояване, овцеферма, мандра, разширение на гробищни паркове, рибовъдно 
стопанство, ветрогенератори (3 бр. с общ капацитет за 3-те ВГ 3 kW). Постановени са 
17 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 1 
бр. е с характер «да се извърши ОВОС». 

 Постановени са 10 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка за планове и програми с преценка „да не се извършва ЕО“ - ПУП за: 
м.р., жилищно строителство, ПСД, нова постройка за складове, производствени и 
избени помещения, терени за транспортна и логистична дейност, всички с преценка „да  
не се извършва ЕО“.  

 Постановено е 1 решение за поправка на очевидна фактическа грешка. 
 Постановено е решение за прекратяване на процедура по ОВОС - 1бр. (Решение № 

5/11.08.2016 г. - ИП “Разкриване на кариера за добив на пясъци от находище „Селската 
кория”, землище гр. Белослав, с възложите „Грифком“ ООД. 

 
Обществеността   

Представители на РИОСВ – Варна са взели участия в насрочените ДПК за приемане на 
строителни обекти в региона. 
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Приложение – таблична част. 
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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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Обобщил:         
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