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

 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец април 2015 г. са извършени общо 35 проверки на място, от които:  

 32 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 2 други проверки (2 участие в ДПК). 

Дадени са общо 5 предписания. 

Извършени са 28 проверки по документи на представени доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, планове за управление на разтворителите 
(ПУР) и схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), 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 11 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 15 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 10 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 3 бр. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Годишен отчет по Приложения №№ 4, 5, 6 и 7 от Програмата за мониторинг за оценка 
на съответствието с изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 
месец март 2015 г.; 

 Утвърдени 18 пробовземни точки на 3 дружества с организирани неподвижни 
източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 4 проверки по плана за текущ контрол от които 1 проверка с контролни 
измервания. 

Представен е 1 доклад от собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван в 
околната среда от „Чайка” АД, гр. Варна.  

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 4 проверки на обекти, от които: 

 1 проверки на обекти с издадени КР по КПКЗ; 

 1 проверка по разпореждане на МОСВ; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 1 друга проверка (участие в ДПК) 

Дадени са общо 5 предписания. 

ВОДИ 

Извършени са общо 18 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; 

 3 проверки по постъпили сигнали; 

 4 други проверки (1 по постъпило уведомление от БДЧР за превишено количество на 
заустени води, 1 по разпореждане на ОУ, 1 за отмяна на наложена санкция и 1 проверка 
за пломбиране на дренажни кранове ).  

Дадени са общо 5 предписания. 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                           

Извършени са общо 76 проверки, от които:  

 36 проверки по плана за текущ контрол; 
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 5 проверки по жалби и сигнали; 

 24 проверки по разпореждане; 

 5 проверки за последващ контрол; 

 6 други проверки (2 по подадени заявления за издаване на разрешителни за извършване 
на дейности с отпадъци, 1 по подадено заявление за изменение на  разрешително за 
извършване на дейности с отпадъци, 1 по подадени заявления за анулиране на работни 
листи, 1 за определяне на точки за мониторинг и 1 проверка по уведомление на МП 
Варна запад).  

Дадени са общо 50 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 2 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци 

 1 решение за отказ за издаване на разрешителни за извършване на  дейности по 
третиране на отпадъци; 

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

 2 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ; 

 3 решения за отказ за издаване на регистрационни документи; 

 34 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 11 дружества; 

 7 анулирани работни листи на 3 дружества; 

 56 заверени отчетни книги на 21 дружества. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 21 проверки, от които: 

 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал; 

 12 проверки по плана за текущ контрол; 

 7 друга проверка (4 участие в ДПК, 2 по писма на кмета на община Варна и 1 с ОД на 
МВР ). 
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Дадени са общо 19 предписания. 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 12 проверки, от които: 

• 1 проверки по плана за текущ контрол; 

• 1 проверка по сигнал; 

• 10 други проверки (по разпореждане на Районна прокуратура) 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 7 АУАН: 
 “Лайтхаус Голф енд Спа хотел“ АД, гр. Варна - по чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 

36 от същия закон за непредставен доклад от СПИ на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на котелната централа; 

 Михаил Маринов Михов – по чл. 40, във връзка с §1, т.16 от ЗООС за запалване на нива 
в землището на с. Рогачево. 

 „СБАЛПФЗ – Варна“ ЕООД, гр. Варна – по чл.174, ал.1, т. 2 от ЗВ, във връзка с чл. 200, 
ал. 1, т. 29 от същия закон за неизвършване на собствен мониторинг на отпадъчни води 
за второ шестмесечие на 2014 г.; 

 „Бултранспорт Груп“ ЕООД, с. Припек – по чл.134, ал.1, т.1 от ЗУО, във връзка с чл. 
29, ал. 2 от същия закон за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци; 

 „Булкредо“ ЕООД, гр. Варна – по чл.145, ал.1, т.10 от ЗУО във връзка с чл. 39, ал. 1 от 
същия закон за приемане на отпадъци от битов характер без наличие на сертификат за 
произход; 

 Тодор Христов Давидов – по чл.133, ал.3, т.4 от ЗУО за предаване на отпадъци, които 
нямат битов характер; 

 Георги Атанасов Парушев, с. Дуранкулак, нарушил Режими 3.1.1., т. 12 от Плана за 
управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро” за извършване на любителски риболов с една 
рибарска пръчка в забранен период. 

Издадени са 8 наказателни постановления на: 

 „Евротранс-метал” ООД, гр. Балчик - по чл. 8, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал.1, т.2 
от ЗУО за водене на невярна отчетност, поради което на основание чл.135, ал.1, т. 2 от 
ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.; 

 „Евротранс-метал” ООД, гр. Балчик, нарушил чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО, във връзка с 
чл.35, ал.1, т.1 от същия закон за извършване на дейности с отпадъци без разрешение 
или регистрационен документ, поради което на основание чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО е 
наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.; 

 „Евротранс-метал” ООД, гр. Балчик, нарушил чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО, във връзка с 
чл.71, ал.2 от същия закон за неизпълнение на условия в разрешително, поради което на 
основание чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 
лв.; 
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 Желязко Митев Петров – кмет на общ. Белослав, гр. Белослав, нарушил чл. 19, ал. 3, т. 
15 от ЗУО, във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6 от същия закон за изхвърляне на отпадъци на 
не разрешени за това места, поради което на основание чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО е 
наложена глоба в размер на 3 000 лв.; 

 „Аймар 44” ООД, гр. Дългопол – по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗЗВВХВС, във връзка с чл.26, 
ал. 8 от същия закон, за неизпълнение на дадено предписание за представяне в РИОСВ 
– Варна на документи за прозводствената дейност на дървени въглища, поради което на 
основание чл. 35, ал.3, т.3 от ЗЗВВХВС е наложена имуществена санкция в размер на 1 
000 лв.; 

 „Проучване и добив на нефт и газ” АД, нарушил чл. 166, т. 2 от ЗООС, във връзка с 
неизпълнение на условията по т.3 и т.5 в Решение № ВА-53/ПР/2014г. за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС, поради което на основание чл. 166, ал. 2 от 
ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.; 

 Георги Иванов Стоянов, нарушил чл. 27, ал. 1 от ЗЗТ, поради което на основание чл. 81, 
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 20 лв.; 

 Иван Симеонов Велин, нарушил чл. 27, ал. 1 от ЗЗТ, поради което на основание чл. 81, 
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 20 лв.. 

 

Наложена е 1 имуществена санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

 „ПДНГ“ АД, гр. София, петролно находище Тюленово – текуща имуществена санкция 
за замърсяване на Черно море с отпадъчни води в заустване 7, превишаващи 
индивидуалните емисионни ограничения по показател БПК5, в размер на 196 лв/мес. 

 

Наложена е 1 преустановителна ПАМ: 

 Община Каварна – по чл. 128, т. 2 и т. 3 и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, спиране 
дейностите по обезвреждане на отпадъци и експлоатацията на Общинско депо за 
неопасни отпадъци, гр. Каварна. 
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